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DEDICATORIA 
 
Aquesta dedicatòria és per totes aquelles persones que han sofert a la meva falta 
d’atenció, que pacientment han suportat les meves inquietuds i que m’han encoratjat a 
seguir endavant. 
 
També paraules d’agraïment per tots els professors
la seva dedicació i entrega per millorar l’ensenyament a distancia.
 
Finalment i sense ànims d’egoisme, voldria també dedicar
triomf per la meva constànc
 
Gràcies. 
 

 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

A MÒBILS INTEL.LIGENTS  
 ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA

CONSULTOR                         ESTUDIANT

2 

Aquesta dedicatòria és per totes aquelles persones que han sofert a la meva falta 
d’atenció, que pacientment han suportat les meves inquietuds i que m’han encoratjat a 

paraules d’agraïment per tots els professors, consultors i tutors
la seva dedicació i entrega per millorar l’ensenyament a distancia. 

Finalment i sense ànims d’egoisme, voldria també dedicar-me a mi mateixa aquest 
triomf per la meva constància, sacrifici i esforç durant tot aquest temps.
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RESUM 
 
El propòsit d’aquest treball de fi de carrera (TFC) de base de dades relacionals és la 
planificació, l’anàlisi, el disseny i la implementació d’una base de dades d’un sistema 
de descàrrega d’aplicacions per a mòbils intel·ligents.
 
El desenvolupament d’aquest TFC s’ha dividit en les següents etapes:

1. Pla de Treball 
2. Anàlisi funcional dels requeriments
3. Disseny conceptual
4. Disseny Lògic 
5. Disseny físic 
6. Implementació 
7. Pla de Proves 

 
El projecte esta basat en els requeriments sol·licitats 
desenvolupadors d’aplicacions
amb la UOC que se centrarà només en el disseny de la BD d’aquesta plataforma de
descàrregues ja que l’aplicació de gestió es desenvoluparà en una
 
A nivell general, aquesta BD ha de guardar tota la informació necessària
permetre la pujada i gestió de les aplicacions per part dels
la cerca, descàrrega i pagament de
Tot això inclou, entre d’altres, emmagatzemar les dades de les aplicacions, dels 
clients, de les descàrregues, etc.
 
El sistema a dissenyar ha de permetre emmagatzemar tota la informació
anteriorment i permetre generar les consultes més habituals
Addicionalment a aquest funcionament, la BD s’haurà
emmagatzemar diversa informació
 
També s’han inclòs les següents 

���� Una taula nova, anomenada CATEGORIA on guardarem la tipologia de 
l’aplicació: Jocs, Música, Noticies,Red socials, etc.

���� Un nou atribut als desenvolupadors: Pàgina Web, per poder accedir 
directament a la pàgina web del desenvolupador

���� Un llistat a petició que donada 
aplicacions actives per descarregar relacionades amb aquesta categoria.

���� L’històric de les versions de les aplicacions.
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El propòsit d’aquest treball de fi de carrera (TFC) de base de dades relacionals és la 
el disseny i la implementació d’una base de dades d’un sistema 

d’aplicacions per a mòbils intel·ligents. 

El desenvolupament d’aquest TFC s’ha dividit en les següents etapes: 

Anàlisi funcional dels requeriments 
Disseny conceptual 

basat en els requeriments sol·licitats per l’associació mundial de 
desenvolupadors d’aplicacions mòbils, el qual ha establert un marc de col·laboració 

centrarà només en el disseny de la BD d’aquesta plataforma de
licació de gestió es desenvoluparà en una segona fase.

A nivell general, aquesta BD ha de guardar tota la informació necessària
permetre la pujada i gestió de les aplicacions per part dels desenvolupadors; així com 
la cerca, descàrrega i pagament de les mateixes des dels terminals dels usuaris finals. 

d’altres, emmagatzemar les dades de les aplicacions, dels 
descàrregues, etc. 

El sistema a dissenyar ha de permetre emmagatzemar tota la informació
iorment i permetre generar les consultes més habituals que es realitzaran. 

Addicionalment a aquest funcionament, la BD s’haurà d’encarregar de precalcular i 
emmagatzemar diversa informació estadística. 

les següents millores: 

ova, anomenada CATEGORIA on guardarem la tipologia de 
l’aplicació: Jocs, Música, Noticies,Red socials, etc. 

Un nou atribut als desenvolupadors: Pàgina Web, per poder accedir 
directament a la pàgina web del desenvolupador. 

Un llistat a petició que donada una determinada categoria, llista totes les 
aplicacions actives per descarregar relacionades amb aquesta categoria.

L’històric de les versions de les aplicacions. 
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el disseny i la implementació d’una base de dades d’un sistema 

 

l’associació mundial de 
ha establert un marc de col·laboració 

centrarà només en el disseny de la BD d’aquesta plataforma de 
segona fase. 

A nivell general, aquesta BD ha de guardar tota la informació necessària per a 
desenvolupadors; així com 

mateixes des dels terminals dels usuaris finals. 
d’altres, emmagatzemar les dades de les aplicacions, dels 

El sistema a dissenyar ha de permetre emmagatzemar tota la informació comentada 
que es realitzaran. 

d’encarregar de precalcular i 

ova, anomenada CATEGORIA on guardarem la tipologia de 

Un nou atribut als desenvolupadors: Pàgina Web, per poder accedir 

una determinada categoria, llista totes les 
aplicacions actives per descarregar relacionades amb aquesta categoria. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1.-  DESCRIPCIÓ DEL TFC
 
L’abast del projecte del Treball de 
d’un projecte que abastarà
de dades d’un sistema de descàrrega 
L’aplicació de gestió es desenvoluparà en una segona fase.
 
La finalitat d’aquest projecte és el de poder disposar una plataforma centralitzada per 
tal d’unificar i millorar l’experiència dels usuaris a l’hora de d
seus dispositius mòbils, que 
recursos dels desenvolupadors d’aplicacions mòbils a nivell mundial per 
d’evolucionar i créixer dins 
 
 
 
1.2.-  OBJECTIUS GENÈRICS I  
 
 
1.2.1.-  Object ius genèr ic
 
L’objectiu d’aquesta assignatura (
treball de síntesi per tal de consolidar i ampliar els coneixements adquirits en l'àrea de 
bases de dades (assignatures de Bases de dades I, Bases de dades II, i Enginyeria 
del Programari ) durant els Estudis
posar-los en pràctica empr
utilitzar el llenguatge PL/SQL i SQL Dinàmic i amplia
eines.  
 
El treball de síntesi (TFC) té com a objectiu principal que l’estudiant posi en pràctica 
els coneixements adquirits en els estudis, demostrant la capacitat de gestionar un 
projecte professional del mon 
desenvolupar les tasques dels diferents rols 
software: Cap de Projecte, Analista, Programador i Testejador. 
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DESCRIPCIÓ DEL TFC  

reball de Fi de Carrera (TFC) correspon al desenvolupament 
rà el pla de treball, el Disseny i la implementació d’una base 

de dades d’un sistema de descàrrega d’aplicacions per a mòbils intel·ligents
’aplicació de gestió es desenvoluparà en una segona fase. 

La finalitat d’aquest projecte és el de poder disposar una plataforma centralitzada per 
tal d’unificar i millorar l’experiència dels usuaris a l’hora de descarregar aplicacions als 

que permetrà satisfer les necessitats actuals i optimitzar els 
recursos dels desenvolupadors d’aplicacions mòbils a nivell mundial per 

 del sector del comerç electrònic. 

GENÈRICS I  ESPECÍFICS DEL TFC 

genèr ic s 

L’objectiu d’aquesta assignatura (Treball de Fi de Carrera) és el desenvolupar un 
de consolidar i ampliar els coneixements adquirits en l'àrea de 

assignatures de Bases de dades I, Bases de dades II, i Enginyeria 
durant els Estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

los en pràctica emprant un sistema de gestió de bases de dades relacional, 
el llenguatge PL/SQL i SQL Dinàmic i ampliar coneixements utilitzant no

El treball de síntesi (TFC) té com a objectiu principal que l’estudiant posi en pràctica 
els coneixements adquirits en els estudis, demostrant la capacitat de gestionar un 

del mon real emprant la metodologia de gestió de projectes i 
les tasques dels diferents rols d’una empresa de desenvolupament de 

: Cap de Projecte, Analista, Programador i Testejador.  
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esenvolupament 
el Disseny i la implementació d’una base 

ions per a mòbils intel·ligents. 

La finalitat d’aquest projecte és el de poder disposar una plataforma centralitzada per 
escarregar aplicacions als 

permetrà satisfer les necessitats actuals i optimitzar els 
recursos dels desenvolupadors d’aplicacions mòbils a nivell mundial per tal 

desenvolupar un 
de consolidar i ampliar els coneixements adquirits en l'àrea de 

assignatures de Bases de dades I, Bases de dades II, i Enginyeria 
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i 

ant un sistema de gestió de bases de dades relacional, 
ixements utilitzant noves 

El treball de síntesi (TFC) té com a objectiu principal que l’estudiant posi en pràctica 
els coneixements adquirits en els estudis, demostrant la capacitat de gestionar un 

real emprant la metodologia de gestió de projectes i 
d’una empresa de desenvolupament de 
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1.2.2.-  Object ius especí f ic
 
L’associació mundial de desenvolupadors d’aplicacions mòbils
disseny d’una BD d’una nova 
l’experiència dels usuaris a l’hora de descarregar les seves aplicacions als seus 
dispositius mòbils. 
 
Aquesta BD ha de guardar tota la informació necessària per a perme
gestió de les aplicacions per part dels desenvolupadors; així com la cerca, descàrrega 
i pagament de les mateixes des dels terminals dels usuaris finals. 
 
REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL SISTEMA A DESENVOLUPAR
 

[R
1]

 

Emmagatzemar tota la informació associada les aplicacions:
- Identificador de l’aplicació
- Versió de l’aplicació
- Data de pujada de l’aplicació
- Desenvolupador/s de l’aplicació, que poden ser un o més
- Els sistemes operatius mòbils suportats: IOS5, android 4.1, etc
- Un enllaç al fitxer binari de l’aplicació per a cada sistema operatiu suportat
- La mida de l’aplicació per a cada sistema operatiu suportat.
- La descripció de l’aplicació que veuran els usuaris finals (ha de poder estar en N 

idiomes). 
- Una URL opcional que enllaci a un vídeo de demostració de l’aplicació.
- El preu de l’aplicació, que pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 

registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’aplicació (la codificació dels 
països es farà s
els preus són en euros.

- La resolució mínima de la pantalla que ha de tenir el dispositiu
- Si l’aplicació es troba activa per a descàrrega o no.

De les converses amb el 
 
Resolució pantalla: 
tinguin una resolució mínima diferent, tal i com indiques en el teu exemple. El hardware 
dels dispositius mòbils evoluciona 
canvis, tal i com passa amb els ordinadors. Podríem fer la similitud amb el sistema 
operatiu MS Windows o la suite MS Office, on fa anys els requeriments mínims de RAM 
estaven en concordança amb el hardware 
tenen un requeriments molt més elevats. 
La resolució mínima d'una aplicació depèn del SO? 
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especí f ic s 

’associació mundial de desenvolupadors d’aplicacions mòbils necessita disposar 
una nova plataforma centralitzada per tal d’unificar i millorar 

l’experiència dels usuaris a l’hora de descarregar les seves aplicacions als seus 

Aquesta BD ha de guardar tota la informació necessària per a perme
gestió de les aplicacions per part dels desenvolupadors; així com la cerca, descàrrega 
i pagament de les mateixes des dels terminals dels usuaris finals.  

REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL SISTEMA A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ 

tota la informació associada les aplicacions: 
Identificador de l’aplicació 
Versió de l’aplicació 
Data de pujada de l’aplicació 
Desenvolupador/s de l’aplicació, que poden ser un o més 
Els sistemes operatius mòbils suportats: IOS5, android 4.1, etc
Un enllaç al fitxer binari de l’aplicació per a cada sistema operatiu suportat
La mida de l’aplicació per a cada sistema operatiu suportat.
La descripció de l’aplicació que veuran els usuaris finals (ha de poder estar en N 

opcional que enllaci a un vídeo de demostració de l’aplicació.
El preu de l’aplicació, que pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 
registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’aplicació (la codificació dels 
països es farà segons la ISO 3166-1 alfa-2). Per a simplificar suposarem que tots 
els preus són en euros. 
La resolució mínima de la pantalla que ha de tenir el dispositiu
Si l’aplicació es troba activa per a descàrrega o no. 

COMENTARIS 

De les converses amb el Client s’ha obtingut la següent informació:

: Pot donar-se el cas que diferents versions d'una mateixa aplicació 
tinguin una resolució mínima diferent, tal i com indiques en el teu exemple. El hardware 
dels dispositius mòbils evoluciona molt ràpidament i el software s'adapta a aquests 
canvis, tal i com passa amb els ordinadors. Podríem fer la similitud amb el sistema 
operatiu MS Windows o la suite MS Office, on fa anys els requeriments mínims de RAM 
estaven en concordança amb el hardware de l'època, mentre que les versions actuals 
tenen un requeriments molt més elevats.  
La resolució mínima d'una aplicació depèn del SO? No, no depèn del SO
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necessita disposar del 
plataforma centralitzada per tal d’unificar i millorar 

l’experiència dels usuaris a l’hora de descarregar les seves aplicacions als seus 

Aquesta BD ha de guardar tota la informació necessària per a permetre la pujada i 
gestió de les aplicacions per part dels desenvolupadors; així com la cerca, descàrrega 

REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL SISTEMA A DESENVOLUPAR : 

Els sistemes operatius mòbils suportats: IOS5, android 4.1, etc... 
Un enllaç al fitxer binari de l’aplicació per a cada sistema operatiu suportat 
La mida de l’aplicació per a cada sistema operatiu suportat. 
La descripció de l’aplicació que veuran els usuaris finals (ha de poder estar en N 

opcional que enllaci a un vídeo de demostració de l’aplicació. 
El preu de l’aplicació, que pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 
registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’aplicació (la codificació dels 

2). Per a simplificar suposarem que tots 

La resolució mínima de la pantalla que ha de tenir el dispositiu 

Client s’ha obtingut la següent informació: 

se el cas que diferents versions d'una mateixa aplicació 
tinguin una resolució mínima diferent, tal i com indiques en el teu exemple. El hardware 

molt ràpidament i el software s'adapta a aquests 
canvis, tal i com passa amb els ordinadors. Podríem fer la similitud amb el sistema 
operatiu MS Windows o la suite MS Office, on fa anys els requeriments mínims de RAM 

de l'època, mentre que les versions actuals 

No, no depèn del SO. 
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Versió: Quan s'actualitza una nova versió d'una aplicació, és possible que no es faci per 
a tots els SO al mateix temps? 

Poden coexistir diferents versions d'una mateixa aplicació en funció del SO? 
 
Aplicació activa: Considerem una aplicació activa per la descarrega si almenys ho està 
per a algun SO? Una aplicació està activa per la descàrrega en un SO si hi ha una versió 
per a aquest SO marcada com a activa.
 
Preu de l’aplicació: 
altre costat, també hem d'enregistrar el preu que un client ha pagat per una descàrrega. 
Aquest registre, hem de fer
perquè en la pàgina 3 ens digueu que han d'existir tau
l'anem a expressar en euros, per a què hem d'utilitzar aquestes taules?
"[R1]: El preu de l’aplicació, que pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 
registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’
farà segons la ISO 3166
euros." 
És a dir, l'aplicació "XYZ" pot costar 3.00 
3.10 € si el dispositiu es
Enlloc diu que hagin d'existir taules amb tipus de divises.
Si voleu complicar una mica el TFC per a fer
simplificar suposarem que tots els preus són en euros". Si feu això, els preus hauran 
d'estar emmagatzemats en la moneda de cada país i això afectarà a com es calcula 
l'import de les descàrregues, entre altres coses. Si feu això, comptaria com a una 
ampliació del TFC, cosa que serà ben rebuda, sempre que la solució sigui correcta.
 
Descripció de l’aplicació:
La descripció de l’aplicació és única per tots els sistemes operatius, és a dir només hi ha 
una descripció general ? 
versions). 
La descripció diu que pot estar en N idiomes: l
l’usuari?  O bé l’idioma de la descripció és l’idioma associat al país de l’usuari? 
una pregunta rellevant pel TFC. A l'enunciat del TFC hi diu: "En cap cas ha 
d’implementar una interfície d’usuari amb un llengua
L'aplicació amb interfície d'usuari serà l'encarregada de mostrar la descripció en funció 
dels requeriments funcionals d'aquesta aplicació. La part que esteu construint vosaltres 
només ha de permetre emmagatzemar la descri
 
Data de pujada d’una aplicació
La data de pujada d’una aplicació esta en funció de les diferents versions de cada 
sistema operatiu ? Sí, la data de pujada d'una versió de l'aplicació no és genèrica per a 
tots els sistemes operatius sin
estar disponible per Android avui, però la versió per iOS pot no estar disponible fins 
d'aquí a un temps. 
 
Vídeo de l’aplicació:
El vídeo de l’aplicació també pot estar en diferents idiomes? 
diferents idiomes. 

 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

A MÒBILS INTEL.LIGENTS  
 ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA

CONSULTOR                         ESTUDIANT

8 

Quan s'actualitza una nova versió d'una aplicació, és possible que no es faci per 
a tots els SO al mateix temps? Sí, es possible.  

Poden coexistir diferents versions d'una mateixa aplicació en funció del SO? 

Considerem una aplicació activa per la descarrega si almenys ho està 
Una aplicació està activa per la descàrrega en un SO si hi ha una versió 

per a aquest SO marcada com a activa. 

 Ens especifiqueu que el preu de cada aplicació estarà en euros. Per 
altre costat, també hem d'enregistrar el preu que un client ha pagat per una descàrrega. 
Aquest registre, hem de fer-lo en euros o en la moneda local del comprador? Ho dic 

en la pàgina 3 ens digueu que han d'existir taules amb tipus de divises. Si tot 
l'anem a expressar en euros, per a què hem d'utilitzar aquestes taules?
"[R1]: El preu de l’aplicació, que pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 
registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’aplicació (la codificació dels països es 
farà segons la ISO 3166-1 alfa-2). Per a simplificar suposarem que tots els preus són en 

És a dir, l'aplicació "XYZ" pot costar 3.00 € si el compra un dispositiu registrat França i 
€ si el dispositiu està registrat al Japó. 

Enlloc diu que hagin d'existir taules amb tipus de divises. 
Si voleu complicar una mica el TFC per a fer-lo més real, podeu eliminar el text "Per a 
simplificar suposarem que tots els preus són en euros". Si feu això, els preus hauran 
d'estar emmagatzemats en la moneda de cada país i això afectarà a com es calcula 
l'import de les descàrregues, entre altres coses. Si feu això, comptaria com a una 
ampliació del TFC, cosa que serà ben rebuda, sempre que la solució sigui correcta.

ió de l’aplicació: 
La descripció de l’aplicació és única per tots els sistemes operatius, és a dir només hi ha 
una descripció general ? Sí, la descripció és única per tots els sistemes operatius (i 

La descripció diu que pot estar en N idiomes: l’idioma de la descripció el pot triar 
l’usuari?  O bé l’idioma de la descripció és l’idioma associat al país de l’usuari? 
una pregunta rellevant pel TFC. A l'enunciat del TFC hi diu: "En cap cas ha 
d’implementar una interfície d’usuari amb un llenguatge de programació d’alt nivell". 
L'aplicació amb interfície d'usuari serà l'encarregada de mostrar la descripció en funció 
dels requeriments funcionals d'aquesta aplicació. La part que esteu construint vosaltres 
només ha de permetre emmagatzemar la descripció en N idiomes.

Data de pujada d’una aplicació: 
La data de pujada d’una aplicació esta en funció de les diferents versions de cada 

Sí, la data de pujada d'una versió de l'aplicació no és genèrica per a 
tots els sistemes operatius sinó que depèn d'aquest. És a dir, l'aplicació ABCD v1.0 pot 
estar disponible per Android avui, però la versió per iOS pot no estar disponible fins 

: 
El vídeo de l’aplicació també pot estar en diferents idiomes? 
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Quan s'actualitza una nova versió d'una aplicació, és possible que no es faci per 

Poden coexistir diferents versions d'una mateixa aplicació en funció del SO? Sí, poden.  

Considerem una aplicació activa per la descarrega si almenys ho està 
Una aplicació està activa per la descàrrega en un SO si hi ha una versió 

plicació estarà en euros. Per 
altre costat, també hem d'enregistrar el preu que un client ha pagat per una descàrrega. 

lo en euros o en la moneda local del comprador? Ho dic 
les amb tipus de divises. Si tot 

l'anem a expressar en euros, per a què hem d'utilitzar aquestes taules? 
"[R1]: El preu de l’aplicació, que pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 

aplicació (la codificació dels països es 
2). Per a simplificar suposarem que tots els preus són en 

€ si el compra un dispositiu registrat França i 

lo més real, podeu eliminar el text "Per a 
simplificar suposarem que tots els preus són en euros". Si feu això, els preus hauran 
d'estar emmagatzemats en la moneda de cada país i això afectarà a com es calcula 
l'import de les descàrregues, entre altres coses. Si feu això, comptaria com a una 
ampliació del TFC, cosa que serà ben rebuda, sempre que la solució sigui correcta. 

La descripció de l’aplicació és única per tots els sistemes operatius, és a dir només hi ha 
Sí, la descripció és única per tots els sistemes operatius (i 

’idioma de la descripció el pot triar 
l’usuari?  O bé l’idioma de la descripció és l’idioma associat al país de l’usuari? No és 
una pregunta rellevant pel TFC. A l'enunciat del TFC hi diu: "En cap cas ha 

tge de programació d’alt nivell". 
L'aplicació amb interfície d'usuari serà l'encarregada de mostrar la descripció en funció 
dels requeriments funcionals d'aquesta aplicació. La part que esteu construint vosaltres 

pció en N idiomes. 

La data de pujada d’una aplicació esta en funció de les diferents versions de cada 
Sí, la data de pujada d'una versió de l'aplicació no és genèrica per a 

ó que depèn d'aquest. És a dir, l'aplicació ABCD v1.0 pot 
estar disponible per Android avui, però la versió per iOS pot no estar disponible fins 

El vídeo de l’aplicació també pot estar en diferents idiomes? Sí, també pot estar en 
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El vídeo de l’aplicació és únic o hi ha un vídeo per cada sistema operatiu ? 
diferent per cada sistema operatiu. La interfície en iOS és molt característica. Com a 
client no voldria veure un vídeo de la meva 
pot haver-hi diferències.

[R
2]

 

Emmagatzemar tota la informació
- Nom de l’empresa
- Nom del representant legal
- País de registre de l’empresa
- Codi identificatiu
- Adreça de les oficines centrals
- Telèfon 
- Etc 

No sé si la plataforma de descàrrega vol contemplar la possibilitat d'oferir aplicacions 
desenvolupades per "particulars" o només treballa amb empreses desenvolupadores de 
programari? Un particular es considera una empresa.
El codi identificatiu de cada empresa l'identifica unívocament a nivell internacional?
No té perquè ser així.

[R
3]

 

Emmagatzemar tota la informació
aplicacions: 

- Número de mòbil de l’usuari final (un usuari només té un número de telèfon 
mòbil). 

- Operador telefònic de l’usuari
- País de registre de l’usuari
- Correu electrònic de l’usuari
- Codis IMEI (http

de telèfon de l’usuari final.
- Sistema operatiu de cada dispositiu
- Model de cada dispositiu
- Resolució de cada dispositiu

Totes aquestes dades seran carregades automàticament quan un 
la plataforma, de forma que serà l’aplicació d’alt nivell
BD. En el cas d’aquest TFC es pot

En el requisit R3 digueu que l'alta d'usuaris
fitxer SQL però en R5 especifiqueu que cal implementar els procediments ABM dels 
usuaris finals. No acabo d'entendre si hem d'inserir els usuaris finals des del fitxer SQL o 
definir els procediments.
Els procediments ABM s'han de crear, ja que l'aplicació que utilitzarà el nostre sistema 
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El vídeo de l’aplicació és únic o hi ha un vídeo per cada sistema operatiu ? 
diferent per cada sistema operatiu. La interfície en iOS és molt característica. Com a 
client no voldria veure un vídeo de la meva aplicació per Android, gravada en iOS, ja que 

hi diferències. 

DESCRIPCIÓ 

mmagatzemar tota la informació associada als desenvolupadors de les aplicacions:
Nom de l’empresa 
Nom del representant legal 
País de registre de l’empresa 
Codi identificatiu 
Adreça de les oficines centrals 

COMENTARIS 

No sé si la plataforma de descàrrega vol contemplar la possibilitat d'oferir aplicacions 
desenvolupades per "particulars" o només treballa amb empreses desenvolupadores de 

Un particular es considera una empresa. 
El codi identificatiu de cada empresa l'identifica unívocament a nivell internacional?
No té perquè ser així. 

DESCRIPCIÓ 

ota la informació associada als usuaris que descarreguen les 

Número de mòbil de l’usuari final (un usuari només té un número de telèfon 

Operador telefònic de l’usuari 
País de registre de l’usuari 
Correu electrònic de l’usuari 
Codis IMEI (http://ca.wikipedia.org/wiki/IMEI) del dispositius associats al número 
de telèfon de l’usuari final. 
Sistema operatiu de cada dispositiu 
Model de cada dispositiu 
Resolució de cada dispositiu 

Totes aquestes dades seran carregades automàticament quan un 
la plataforma, de forma que serà l’aplicació d’alt nivell l’encarregada de carregar
BD. En el cas d’aquest TFC es pot simular la càrrega a partir d’un fitxer SQL.

COMENTARIS 

En el requisit R3 digueu que l'alta d'usuaris en la plataforma es pot simular a partir d'un 
fitxer SQL però en R5 especifiqueu que cal implementar els procediments ABM dels 
usuaris finals. No acabo d'entendre si hem d'inserir els usuaris finals des del fitxer SQL o 
definir els procediments. 

diments ABM s'han de crear, ja que l'aplicació que utilitzarà el nostre sistema 
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El vídeo de l’aplicació és únic o hi ha un vídeo per cada sistema operatiu ? Pot ser 
diferent per cada sistema operatiu. La interfície en iOS és molt característica. Com a 

aplicació per Android, gravada en iOS, ja que 

associada als desenvolupadors de les aplicacions: 

No sé si la plataforma de descàrrega vol contemplar la possibilitat d'oferir aplicacions 
desenvolupades per "particulars" o només treballa amb empreses desenvolupadores de 

El codi identificatiu de cada empresa l'identifica unívocament a nivell internacional? 

associada als usuaris que descarreguen les 

Número de mòbil de l’usuari final (un usuari només té un número de telèfon 

://ca.wikipedia.org/wiki/IMEI) del dispositius associats al número 

Totes aquestes dades seran carregades automàticament quan un usuari es doni d’alta a 
l’encarregada de carregar-les a la 

simular la càrrega a partir d’un fitxer SQL. 

en la plataforma es pot simular a partir d'un 
fitxer SQL però en R5 especifiqueu que cal implementar els procediments ABM dels 
usuaris finals. No acabo d'entendre si hem d'inserir els usuaris finals des del fitxer SQL o 

diments ABM s'han de crear, ja que l'aplicació que utilitzarà el nostre sistema 
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les necessitarà. Una altra cosa és que, per tal de crear un joc de proves adient, heu de 
crear un fitxer SQL amb sentències SQL per carregar la BD.

Podem suposar que un termina
correspon a un sol usuari. 
Podem suposar que un usuari, encara que només tingui un número de mòbil, pot 
descarregar aplicacions

[R
4]

 

La BD ha de permetre gestionar les descàrregues de les aplicacions
usuari final en qualsevol dels seus dispositius, en
mínim: 

- Data de descàrrega
- Preu que ha pagat
- Mode de pagament: paypal, targeta de crèdit
- País de registre de l’usuari
- IMEI del dispositiu on s’ha descarregat
- Operador telefònic de l’usuari en el moment de la descàrrega

En R4 especifiqueu que s'ha de guardar el país de registre de l'usuari quan es fa una 
descàrrega. Aquesta dada ja es va registrar quan l'usuari es va donar d'alta. Voleu 
duplicar la informació per a optimitzar consultes?
Pot ser que un usuari canvií de país de registre. En aquest cas, les descàrregues 
anteriors continuaran associades al paí

[R
5]

 

L’aplicació haurà de disposar, com a mínim, de les funcionalitats
amb els requisits expressats prèviament

� Caldrà implementar i descriure amb detall els procediments 
Modificació) de les aplicacions, dels desenvolupadors i dels usuaris finals.

� Per a simplificar, i tot i que les taules hauran d’existir, NO caldrà implementar 
procediments d’ABM de: països, operadors telefònics, tipus de divises, mode
dispositiu, ni de sistemes operatius mòbils; així doncs podeu carregar les dades dels 
mateixos directament amb inserts SQL.

� Caldrà implementar i descriure els procediments per a emmagatzemar les 
descàrregues realitzades pels usuaris finals.

[R
7]

 Procediments de consulta que permetin obtenir:

� El llistat de tots els desenvolupadors d’un país donat amb totes les seves dades, 
incloent el número d’aplicacions diferents publicades.

� El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves 
número total de descàrregues que han tingut fins al moment a nivell mundial.

� Donada una aplicació i un any concret: el llistat de tots els països on s’ha descarregat 
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les necessitarà. Una altra cosa és que, per tal de crear un joc de proves adient, heu de 
crear un fitxer SQL amb sentències SQL per carregar la BD. 

Podem suposar que un terminal pot ser usat per diferents usuaris?
correspon a un sol usuari.  
Podem suposar que un usuari, encara que només tingui un número de mòbil, pot 

cions en diferents terminals? Sí que pot. 

DESCRIPCIÓ 

permetre gestionar les descàrregues de les aplicacions
usuari final en qualsevol dels seus dispositius, en aquest moment caldrà guardar, com a 

Data de descàrrega 
Preu que ha pagat 
Mode de pagament: paypal, targeta de crèdit, etc.. 
País de registre de l’usuari 
IMEI del dispositiu on s’ha descarregat 
Operador telefònic de l’usuari en el moment de la descàrrega

COMENTARIS 

En R4 especifiqueu que s'ha de guardar el país de registre de l'usuari quan es fa una 
descàrrega. Aquesta dada ja es va registrar quan l'usuari es va donar d'alta. Voleu 
duplicar la informació per a optimitzar consultes? 
Pot ser que un usuari canvií de país de registre. En aquest cas, les descàrregues 
anteriors continuaran associades al país de l'usuari en el moment de la descàrrega.

DESCRIPCIÓ 

L’aplicació haurà de disposar, com a mínim, de les funcionalitats
amb els requisits expressats prèviament: 

Caldrà implementar i descriure amb detall els procediments 
Modificació) de les aplicacions, dels desenvolupadors i dels usuaris finals.

Per a simplificar, i tot i que les taules hauran d’existir, NO caldrà implementar 
procediments d’ABM de: països, operadors telefònics, tipus de divises, mode
dispositiu, ni de sistemes operatius mòbils; així doncs podeu carregar les dades dels 
mateixos directament amb inserts SQL. 

Caldrà implementar i descriure els procediments per a emmagatzemar les 
descàrregues realitzades pels usuaris finals. 

DESCRIPCIÓ 

Procediments de consulta que permetin obtenir: 

El llistat de tots els desenvolupadors d’un país donat amb totes les seves dades, 
incloent el número d’aplicacions diferents publicades. 

El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves dades principals, ordenat pel 
número total de descàrregues que han tingut fins al moment a nivell mundial.

Donada una aplicació i un any concret: el llistat de tots els països on s’ha descarregat 
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les necessitarà. Una altra cosa és que, per tal de crear un joc de proves adient, heu de 

l pot ser usat per diferents usuaris? No. Un dispositiu 

Podem suposar que un usuari, encara que només tingui un número de mòbil, pot 

permetre gestionar les descàrregues de les aplicacions que ha realitzat un 
aquest moment caldrà guardar, com a 

Operador telefònic de l’usuari en el moment de la descàrrega. 

En R4 especifiqueu que s'ha de guardar el país de registre de l'usuari quan es fa una 
descàrrega. Aquesta dada ja es va registrar quan l'usuari es va donar d'alta. Voleu 

Pot ser que un usuari canvií de país de registre. En aquest cas, les descàrregues 
s de l'usuari en el moment de la descàrrega. 

L’aplicació haurà de disposar, com a mínim, de les funcionalitats següents, tot complint 

Caldrà implementar i descriure amb detall els procediments d’ABM (Alta + Baixa + 
Modificació) de les aplicacions, dels desenvolupadors i dels usuaris finals. 

Per a simplificar, i tot i que les taules hauran d’existir, NO caldrà implementar 
procediments d’ABM de: països, operadors telefònics, tipus de divises, models de 
dispositiu, ni de sistemes operatius mòbils; així doncs podeu carregar les dades dels 

Caldrà implementar i descriure els procediments per a emmagatzemar les 

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

dades principals, ordenat pel 
número total de descàrregues que han tingut fins al moment a nivell mundial. 

Donada una aplicació i un any concret: el llistat de tots els països on s’ha descarregat 
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aquell any, així com el número de descàrregues que ha tingut

 

� Donat un usuari final (identificat pel seu número de telèfon), el llistat de tota la seva 
activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, aplicació descarregada, preu 
que va pagar, etc...

� Donat un any concret el llistat dels 20 
aplicacions mòbils, ordenat de més a menys.

Taula de divises: 
Tenir taules de conversió de monedes (per a totes les monedes del món i pels diferents 
períodes que decidiu) suposa una complicació per la 
simplificar l'escenari i fer que tots els preus es mostressin en 
taules de conversió de moneda i tots els preus es mostraran en 
Conclusió: Oblideu-vos de les taules de divises.
En el cas que algú vulgui fer una ampliació del TFC per tal de fer
mostrar 3.00 € a França i 319 yen al Japó, caldran aquestes taules de conversió de 
moneda. Aquestes taules seran necessàries per tal de poder consolidar els imports en 
tal i com es demana a [R5] i [R7].

[R
8]

 

La BD s’haurà d’encarregar de precalcular i emmagatzemar diversa informació 
estadística, per tal d’oferir les dades següents en temps constant 1:

� El número total de descàrregues de la plataforma fins ara mateix.

� El número total d’euros generats en descàrregues a la plataforma fins ara mateix.

� Donat un any concret el número mig d’aplicacions descarregades per un usuari.

� Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim número de 
descàrregues (sumant totes le
s’hagin realitzat aquell any), així com aquest número.

� Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha recaptat en descàrregues així 
com el seu desenvolupador.

� Donat un any concret i un país: el número 
mínim una descàrrega.

� Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han generat els usuaris 
registrats en aquell país en descàrregues d’aplicacions.

� Donat un any concret i un país: el número d’aplicacions 
a mínim una vegada.

Les respostes del mòdul estadístic han de ser immediates i aquest ha
actualitzat amb la darrera informació de la BD, és a dir,
s’executin per la nit i que empleni
procediment habitual en
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aquell any, així com el número de descàrregues que ha tingut

Donat un usuari final (identificat pel seu número de telèfon), el llistat de tota la seva 
activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, aplicació descarregada, preu 
que va pagar, etc... 

Donat un any concret el llistat dels 20 usuaris que més diners s’han gastat en 
aplicacions mòbils, ordenat de més a menys. 

COMENTARIS 

Tenir taules de conversió de monedes (per a totes les monedes del món i pels diferents 
períodes que decidiu) suposa una complicació per la TFC, de manera que es va decidir 
simplificar l'escenari i fer que tots els preus es mostressin en 
taules de conversió de moneda i tots els preus es mostraran en 

vos de les taules de divises. 
vulgui fer una ampliació del TFC per tal de fer

€ a França i 319 yen al Japó, caldran aquestes taules de conversió de 
moneda. Aquestes taules seran necessàries per tal de poder consolidar els imports en 

demana a [R5] i [R7]. 

DESCRIPCIÓ 

La BD s’haurà d’encarregar de precalcular i emmagatzemar diversa informació 
estadística, per tal d’oferir les dades següents en temps constant 1:

El número total de descàrregues de la plataforma fins ara mateix.

número total d’euros generats en descàrregues a la plataforma fins ara mateix.

Donat un any concret el número mig d’aplicacions descarregades per un usuari.

Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim número de 
descàrregues (sumant totes les descàrregues de totes les seves aplicacions que 
s’hagin realitzat aquell any), així com aquest número. 

Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha recaptat en descàrregues així 
com el seu desenvolupador. 

Donat un any concret i un país: el número d’usuaris diferents que han fet com a 
mínim una descàrrega. 

Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han generat els usuaris 
registrats en aquell país en descàrregues d’aplicacions. 

Donat un any concret i un país: el número d’aplicacions diferents descarregades com 
a mínim una vegada. 

Les respostes del mòdul estadístic han de ser immediates i aquest ha
actualitzat amb la darrera informació de la BD, és a dir, NO es poden utilitzar jobs que 
s’executin per la nit i que emplenin les dades estadístiques (tot i que aquest sigui un 
procediment habitual en l’àmbit de les BDs per a datawarehouse)

COMENTARIS 
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aquell any, així com el número de descàrregues que ha tingut a cada país. 

Donat un usuari final (identificat pel seu número de telèfon), el llistat de tota la seva 
activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, aplicació descarregada, preu 

usuaris que més diners s’han gastat en 

Tenir taules de conversió de monedes (per a totes les monedes del món i pels diferents 
TFC, de manera que es va decidir 

simplificar l'escenari i fer que tots els preus es mostressin en €. És a dir, no hi haurà 
taules de conversió de moneda i tots els preus es mostraran en €. 

vulgui fer una ampliació del TFC per tal de fer-la multi-moneda i poder 
€ a França i 319 yen al Japó, caldran aquestes taules de conversió de 

moneda. Aquestes taules seran necessàries per tal de poder consolidar els imports en € 

La BD s’haurà d’encarregar de precalcular i emmagatzemar diversa informació 
estadística, per tal d’oferir les dades següents en temps constant 1: 

El número total de descàrregues de la plataforma fins ara mateix. 

número total d’euros generats en descàrregues a la plataforma fins ara mateix. 

Donat un any concret el número mig d’aplicacions descarregades per un usuari. 

Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim número de 
s descàrregues de totes les seves aplicacions que 

Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha recaptat en descàrregues així 

d’usuaris diferents que han fet com a 

Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han generat els usuaris 

diferents descarregades com 

Les respostes del mòdul estadístic han de ser immediates i aquest ha d’estar sempre 
NO es poden utilitzar jobs que 

dades estadístiques (tot i que aquest sigui un 
l’àmbit de les BDs per a datawarehouse). 
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Si es descarrega una aplicació que es de més d’un desenvolupador, s’han de comptar 
tots per igual ? 
Correcte. Si un desenvolupador ha participat en el desenvolupament d'una aplicació, 
tant sigui com a desenvolupador únic com dins d'un equip, cada descàrrega d'aquesta 
aplicació comptarà com a una descàrrega. No es ponderarà una descàrrega en funció 
del nombre de desenvol
"3.25 descàrregues".
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Requeriments a nivell metodològic:
L’estudiant haurà de dissenyar la BD i preparar els procediments
necessaris perquè es puguin realitzar les tasques
d’implementar una interfície

Per realitzar el disseny de la BD es realitzarà primerament el model
el Diagrama E/R o UML incloent una llista amb totes
considerin rellevants. El consultor farà la
es presenti en quant a la
estudiat l’univers de discurs, caldrà crear els scripts de creació de taules, índexs,
disparadors etc., i després s’implementaran els procediments que siguin

� Els procediments emmagatzemats han de complir les condicions següents:
o Com a mínim 

string, que indicarà si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor ‘OK’) o si ha fracassat 
(valor ‘ERROR+TIPUS D’ERROR’).

o Disposaran de tractament d’excepcions.
o Emmagatzemaran totes les crides a pro

log, emmagatzemant el procediment executat, els paràmetres d’entrada i els de 
sortida. 

� Els procediments emmagatzemats han de tenir la suficient documentació associada 
per a que puguin ser utilitzats pels programadors 
que aquestos hagin de mirar el codi dels procediments per saber que fan. Entre 
d’altres això implica:
o Descriure que fa el procediment a alt nivell.
o Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre d’entrada.
o Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre de sortida, incloent els 

diferents codis d’error que pot retornar i el seu significat.

� El codi dels procediments haurà de tenir comentaris que expliquin el seu 
comportament intern per a facilitar el manteni

� Presentar els scripts de creació de la BD, s’haurà de fer la inicialització amb un 
conjunt de dades suficient i presentar un joc exhaustiu de proves que permeti garantir 
el bon funcionament de les funcionalitats implementades, aix
de situacions d’excepció.

� El sistema de gestió de BD emprat per a la part pràctica del treball serà Oracle.
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Si es descarrega una aplicació que es de més d’un desenvolupador, s’han de comptar 

desenvolupador ha participat en el desenvolupament d'una aplicació, 
tant sigui com a desenvolupador únic com dins d'un equip, cada descàrrega d'aquesta 
aplicació comptarà com a una descàrrega. No es ponderarà una descàrrega en funció 
del nombre de desenvolupadors, ja que això podria suposar obtenir resultats com ara 
"3.25 descàrregues". 

DESCRIPCIÓ 

Requeriments a nivell metodològic: 
L’estudiant haurà de dissenyar la BD i preparar els procediments

es puguin realitzar les tasques anteriorment descrites. En cap cas ha 
d’implementar una interfície d’usuari amb un llenguatge de programació d’alt nivell.

Per realitzar el disseny de la BD es realitzarà primerament el model
/R o UML incloent una llista amb totes les restriccions d’integritat que 

considerin rellevants. El consultor farà la funció de client i, per tant, qualsevol dubte que 
es presenti en quant a la realitat a descriure s’haurà de consultar amb ell. Un cop 

l’univers de discurs, caldrà crear els scripts de creació de taules, índexs,
disparadors etc., i després s’implementaran els procediments que siguin

Els procediments emmagatzemats han de complir les condicions següents:
Com a mínim disposaran d’un paràmetre de sortida anomenat RSP, de tipus 
string, que indicarà si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor ‘OK’) o si ha fracassat 
(valor ‘ERROR+TIPUS D’ERROR’). 
Disposaran de tractament d’excepcions. 
Emmagatzemaran totes les crides a procediments que es facin en una taula de 
log, emmagatzemant el procediment executat, els paràmetres d’entrada i els de 

Els procediments emmagatzemats han de tenir la suficient documentació associada 
per a que puguin ser utilitzats pels programadors de la capa de presentació, sense 
que aquestos hagin de mirar el codi dels procediments per saber que fan. Entre 
d’altres això implica: 

Descriure que fa el procediment a alt nivell. 
Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre d’entrada.

re els tipus i valors possibles de cada paràmetre de sortida, incloent els 
diferents codis d’error que pot retornar i el seu significat. 

El codi dels procediments haurà de tenir comentaris que expliquin el seu 
comportament intern per a facilitar el manteniment posterior d’aquests.

Presentar els scripts de creació de la BD, s’haurà de fer la inicialització amb un 
conjunt de dades suficient i presentar un joc exhaustiu de proves que permeti garantir 
el bon funcionament de les funcionalitats implementades, aix
de situacions d’excepció. 

El sistema de gestió de BD emprat per a la part pràctica del treball serà Oracle.
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Si es descarrega una aplicació que es de més d’un desenvolupador, s’han de comptar 

desenvolupador ha participat en el desenvolupament d'una aplicació, 
tant sigui com a desenvolupador únic com dins d'un equip, cada descàrrega d'aquesta 
aplicació comptarà com a una descàrrega. No es ponderarà una descàrrega en funció 

upadors, ja que això podria suposar obtenir resultats com ara 

L’estudiant haurà de dissenyar la BD i preparar els procediments emmagatzemats 
anteriorment descrites. En cap cas ha 

d’usuari amb un llenguatge de programació d’alt nivell. 

Per realitzar el disseny de la BD es realitzarà primerament el model conceptual emprant 
les restriccions d’integritat que 

funció de client i, per tant, qualsevol dubte que 
realitat a descriure s’haurà de consultar amb ell. Un cop 

l’univers de discurs, caldrà crear els scripts de creació de taules, índexs, 
disparadors etc., i després s’implementaran els procediments que siguin necessaris. 

Els procediments emmagatzemats han de complir les condicions següents: 
disposaran d’un paràmetre de sortida anomenat RSP, de tipus 

string, que indicarà si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor ‘OK’) o si ha fracassat 

cediments que es facin en una taula de 
log, emmagatzemant el procediment executat, els paràmetres d’entrada i els de 

Els procediments emmagatzemats han de tenir la suficient documentació associada 
de la capa de presentació, sense 

que aquestos hagin de mirar el codi dels procediments per saber que fan. Entre 

Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre d’entrada. 
re els tipus i valors possibles de cada paràmetre de sortida, incloent els 

El codi dels procediments haurà de tenir comentaris que expliquin el seu 
ment posterior d’aquests. 

Presentar els scripts de creació de la BD, s’haurà de fer la inicialització amb un 
conjunt de dades suficient i presentar un joc exhaustiu de proves que permeti garantir 
el bon funcionament de les funcionalitats implementades, així com el control d’errors i 

El sistema de gestió de BD emprat per a la part pràctica del treball serà Oracle. 
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1.2.3.-  Object ius de mi l lora
 
A banda dels requisits inicials, 
continuació: 
 
Millores incloses en aquest TFC:
 
Dades noves a emmagatzemar:

� Categoria de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem la tipologia de 
l’aplicació: Jocs; Música; Comunicació; Ofimàtica; Organització, etc.

� Pàgina web del desenvolupador. Aquesta dada ens serviria com accés directe 
a la pagina web del desenvolupador  quan l’usuari final passi per sobre del nom 
de desenvolupador.

Funcionalitats noves: 

� Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions 
descarregar relaciones amb aquesta categoria.

� Històric de les versions de les aplicacions.
 
Millores que formaran part d’una propera versió:
 
Dades noves a emmagatzemar:

� Valoració de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem la puntuació que l’u
final li dona a l’aplicació que s’ha baixat.

� Novetats de la nova versió d’una aplicació. En aquest camp hi guardarem les 
noves funcionalitats que contempla la nova versió.

� Permisos de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem els permisos als quals té
accés l’aplicació: Internet, trucades telefòniques, emmagatzematge USB o 
targeta SD, etc. 

� Versió del Sistema Operatiu. En aquest camp guardarem la versió del Sistema 
Operatiu, per exemple: pel IOS podem tenir la versió 4 o la versió 5.

� Taula de divises, on g
de moneda s’actualitzarien setmanalment.

Funcionalitats noves: 

� Donat un any i un país, el llistat de les 20 aplicacions que tinguin la valoració 
més alta (puntuació donada per l’usuari final 

� Un llistat de totes les aplicacions actives i les seves dades principals que siguin 
gratuïtes. 

� Un llistat de les 10 aplicacions més noves (Top ten de novetats).

� Fer una versió multi
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de mi l lora  

A banda dels requisits inicials, s’han trobat algunes millores que detallaré a 

Millores incloses en aquest TFC:  

Dades noves a emmagatzemar: 

de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem la tipologia de 
l’aplicació: Jocs; Música; Comunicació; Ofimàtica; Organització, etc.

del desenvolupador. Aquesta dada ens serviria com accés directe 
a la pagina web del desenvolupador  quan l’usuari final passi per sobre del nom 
de desenvolupador. 

Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions 
descarregar relaciones amb aquesta categoria. 

Històric de les versions de les aplicacions. 

Millores que formaran part d’una propera versió:  

Dades noves a emmagatzemar: 

de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem la puntuació que l’u
final li dona a l’aplicació que s’ha baixat. 

de la nova versió d’una aplicació. En aquest camp hi guardarem les 
noves funcionalitats que contempla la nova versió. 

de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem els permisos als quals té
accés l’aplicació: Internet, trucades telefòniques, emmagatzematge USB o 

del Sistema Operatiu. En aquest camp guardarem la versió del Sistema 
Operatiu, per exemple: pel IOS podem tenir la versió 4 o la versió 5.

n guardaríem la divisa, el canvi i la data del canvi. Els canvis 
de moneda s’actualitzarien setmanalment. 

Donat un any i un país, el llistat de les 20 aplicacions que tinguin la valoració 
més alta (puntuació donada per l’usuari final més alta.) 

Un llistat de totes les aplicacions actives i les seves dades principals que siguin 

Un llistat de les 10 aplicacions més noves (Top ten de novetats).

Fer una versió multi-moneda.  
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que detallaré a 

de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem la tipologia de 
l’aplicació: Jocs; Música; Comunicació; Ofimàtica; Organització, etc. 

del desenvolupador. Aquesta dada ens serviria com accés directe 
a la pagina web del desenvolupador  quan l’usuari final passi per sobre del nom 

Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions actives per 

de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem la puntuació que l’usuari 

de la nova versió d’una aplicació. En aquest camp hi guardarem les 

de l’aplicació. En aquest camp hi guardarem els permisos als quals té 
accés l’aplicació: Internet, trucades telefòniques, emmagatzematge USB o 

del Sistema Operatiu. En aquest camp guardarem la versió del Sistema 
Operatiu, per exemple: pel IOS podem tenir la versió 4 o la versió 5. 

uardaríem la divisa, el canvi i la data del canvi. Els canvis 

Donat un any i un país, el llistat de les 20 aplicacions que tinguin la valoració 

Un llistat de totes les aplicacions actives i les seves dades principals que siguin 

Un llistat de les 10 aplicacions més noves (Top ten de novetats). 
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1.3.-  ENFOCAMENT I  MÈ
 
A l’inici de qualsevol planificació de projecte cal revisar els objectius del projecte, han 
de ser prou específics, mesurables, realistes i assolibles. 
La fixació d’objectius d’un projecte ha de guiar tota la planificació 
cal que siguin definits i consensuats per la gerència i els òrgans de direcció de 
projecte, ja que es decideix què es vol aconseguir, i està enfocat a resultats.
 
La metodologia a seguir per la realització d’aquest projecte 
model de cicle de vida d’un projecte informàtic
cascada, es dibuixa en forma d'escala descendent perquè 
que una etapa començava en acabar l'anterior, no pensava en una possible marxa 
enrere, d'una etapa a la següent es passava una documentació molt concreta que era 
la base de treball però no permetia treballar amb ella o reutilitzar
eren disjuntes. 
Avui en dia es considera tot el procés com a iteratiu, sempre és possible
etapa es forci la revisió de l'anterior, per tant, permet la marxa 
ascendent).  
 
1.3.1.- Esquema del cicle de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anàlisi dels 

Requisits 

Anàlisi 

prèvia 
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ENFOCAMENT I  MÈ TODE A SEGUIR. 

A l’inici de qualsevol planificació de projecte cal revisar els objectius del projecte, han 
de ser prou específics, mesurables, realistes i assolibles.  
La fixació d’objectius d’un projecte ha de guiar tota la planificació posterior del projecte, 

iguin definits i consensuats per la gerència i els òrgans de direcció de 
projecte, ja que es decideix què es vol aconseguir, i està enfocat a resultats.

er la realització d’aquest projecte estarà emmarcada
d’un projecte informàtic, també anomenat cicle de vida en 

cascada, es dibuixa en forma d'escala descendent perquè inicialment 
que una etapa començava en acabar l'anterior, no pensava en una possible marxa 

una etapa a la següent es passava una documentació molt concreta que era 
la base de treball però no permetia treballar amb ella o reutilitzar-la, és a dir, les etapes 

Avui en dia es considera tot el procés com a iteratiu, sempre és possible
etapa es forci la revisió de l'anterior, per tant, permet la marxa enrere

cicle de vida en cascada 

 

 

Disseny 

Programació 

Prova 
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A l’inici de qualsevol planificació de projecte cal revisar els objectius del projecte, han 

posterior del projecte, 
iguin definits i consensuats per la gerència i els òrgans de direcció de 

projecte, ja que es decideix què es vol aconseguir, i està enfocat a resultats. 

emmarcada dins del 
cicle de vida en 

inicialment es considerava 
que una etapa començava en acabar l'anterior, no pensava en una possible marxa 

una etapa a la següent es passava una documentació molt concreta que era 
la, és a dir, les etapes 

Avui en dia es considera tot el procés com a iteratiu, sempre és possible que des d'una 
enrere (recorregut 

Manteniment 
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Anàlisi prèvia 
 

La primera etapa s’anomena anàlisi prèvia, en aquesta etapa es 
defineix el que ha de fer el programa, inclou el cost (econòmic i de 
temps), l'oportunitat i la definició o especificació del software
Aquesta etapa és la que correspon a la PAC 1.

 
Anàlisi requisits 

La segona etapa és la de l’anàlisi de 
s'estudia i es defineix a fons la funcionalitat del sistema sense tenir en 
compte els aspectes tecnològics concrets de la implem
llenguatge de programació, S.G. de fitxers o bases de dades, sistema 
operatiu, etc.) però sí els de funcionament, especialment estructures de 
dades i tractaments.

 
Disseny 
 

El disseny és 
(algorismes), fitxers o bases de dades (amb el S.G. que calgui emprar), 
etc. Aquí tindran molt de pes les solucions tecnològiques adoptades, el 
model arquitectònic dels programes, els equips que s'utilitzin,
sistemes operatius, els llenguatges de programació, etc
és desenvoluparà en la PAC 2.

 
Programació 
 

La programació o codificació, que és la quarta etapa, consisteix a 
traduir el disseny a codi 
desenvoluparà en la PAC 3.

 
Prova 

La prova consisteix en comprovar que els programes funcionen 
correctament, fan el que han de fer (satisfan l'especificació), no avorten 
mai, etc. De fet, aquesta fase se sol fer conjuntament amb l’anterior, 
com veurem
és desenvoluparà en la PAC 3.

 
Manteniment 

 
L’etapa del manteniment 
programa per acabat, al final de la posada en marxa, i segueix mentre 
s'utilitzi el 
projecte. 
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La primera etapa s’anomena anàlisi prèvia, en aquesta etapa es 
defineix el que ha de fer el programa, inclou el cost (econòmic i de 
temps), l'oportunitat i la definició o especificació del software

etapa és la que correspon a la PAC 1. 

La segona etapa és la de l’anàlisi de requisits o simplement anàlisi, 
s'estudia i es defineix a fons la funcionalitat del sistema sense tenir en 
compte els aspectes tecnològics concrets de la implem
llenguatge de programació, S.G. de fitxers o bases de dades, sistema 
operatiu, etc.) però sí els de funcionament, especialment estructures de 
dades i tractaments. Aquesta etapa és desenvoluparà en la PAC 2.

El disseny és donar-li solució informàtica, per tant definir processos 
(algorismes), fitxers o bases de dades (amb el S.G. que calgui emprar), 
etc. Aquí tindran molt de pes les solucions tecnològiques adoptades, el 
model arquitectònic dels programes, els equips que s'utilitzin,
sistemes operatius, els llenguatges de programació, etc
és desenvoluparà en la PAC 2. 

La programació o codificació, que és la quarta etapa, consisteix a 
traduir el disseny a codi processable per l’ordinador. Aquesta etapa
desenvoluparà en la PAC 3. 

consisteix en comprovar que els programes funcionen 
correctament, fan el que han de fer (satisfan l'especificació), no avorten 
mai, etc. De fet, aquesta fase se sol fer conjuntament amb l’anterior, 
com veurem se sol fer una iteració de codificació i prova
és desenvoluparà en la PAC 3. 

etapa del manteniment comença en el moment que es dóna el 
programa per acabat, al final de la posada en marxa, i segueix mentre 
s'utilitzi el software. Aquesta etapa no esta contemplada en aquest 
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La primera etapa s’anomena anàlisi prèvia, en aquesta etapa es 
defineix el que ha de fer el programa, inclou el cost (econòmic i de 
temps), l'oportunitat i la definició o especificació del software. 

requisits o simplement anàlisi, 
s'estudia i es defineix a fons la funcionalitat del sistema sense tenir en 
compte els aspectes tecnològics concrets de la implementació (com el 
llenguatge de programació, S.G. de fitxers o bases de dades, sistema 
operatiu, etc.) però sí els de funcionament, especialment estructures de 

Aquesta etapa és desenvoluparà en la PAC 2. 

solució informàtica, per tant definir processos 
(algorismes), fitxers o bases de dades (amb el S.G. que calgui emprar), 
etc. Aquí tindran molt de pes les solucions tecnològiques adoptades, el 
model arquitectònic dels programes, els equips que s'utilitzin, els 
sistemes operatius, els llenguatges de programació, etc. Aquesta etapa 

La programació o codificació, que és la quarta etapa, consisteix a 
Aquesta etapa és 

consisteix en comprovar que els programes funcionen 
correctament, fan el que han de fer (satisfan l'especificació), no avorten 
mai, etc. De fet, aquesta fase se sol fer conjuntament amb l’anterior, 

se sol fer una iteració de codificació i prova. Aquesta etapa 

comença en el moment que es dóna el 
programa per acabat, al final de la posada en marxa, i segueix mentre 

Aquesta etapa no esta contemplada en aquest 
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1.4.- PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
 
A partir de la documentac
informació obtinguda per part del Client podem efectuar la elaboració 
del projecte. 
 
1.4.1.- Fites clau del projecte
 
El projecte esta dividit en 4 fases, en cada de les quals s’ha d’efectuar un lliurament 
una part específica del projecte, aquests lliuraments parcials aniran formant 
progressivament la totalitat del projecte:
 

 

PAC1: Pla de treball 

PAC2: Anàlisi i 
Disseny 

PAC3: Implementació i 
Proves 

Lliurament Final 

TOTAL 

 
 
1.4.2.- Identificació de tasques 
 

PAC 1:  PLA DE TREBALL 
- Lectura i comprensió de l’enunciat del TFC
- Definició abast projecte i revisió Objectius 
- Enfocament i Metodologia a seguir
- Definició de les fites clau i responsables
- Planificació del projecte 
- Recursos Humans, Tècnics i Materials
- Anàlisi de riscos projecte i controls
- Valoració d’hores i estimació de costos
- Redacció de la memòria
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DEL PROJECTE 

A partir de la documentació que se’ns ha facilitat en l’enunciat del cas i també de la 
informació obtinguda per part del Client podem efectuar la elaboració de la planificació 

del projecte  

El projecte esta dividit en 4 fases, en cada de les quals s’ha d’efectuar un lliurament 
una part específica del projecte, aquests lliuraments parcials aniran formant 

litat del projecte: 

Data inici Data Fi Dies 

 20/09/2012 08/10/2012 18 

09/10/2012 12/11/2012 34 

PAC3: Implementació i 13/11/2012 13/12/2012 30 

14/12/2012 14/01/2013 31 

  117 

Identificació de tasques  

PAC 1:  PLA DE TREBALL  
Lectura i comprensió de l’enunciat del TFC 
Definició abast projecte i revisió Objectius  
Enfocament i Metodologia a seguir 
Definició de les fites clau i responsables 
Planificació del projecte  
Recursos Humans, Tècnics i Materials 
Anàlisi de riscos projecte i controls 
Valoració d’hores i estimació de costos 
Redacció de la memòria 
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del cas i també de la 
de la planificació 

El projecte esta dividit en 4 fases, en cada de les quals s’ha d’efectuar un lliurament 
una part específica del projecte, aquests lliuraments parcials aniran formant 
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PAC 2: ANÀLISI REQUERIMENTS I DISSENY
- Especificació dels requeriments 
- Disseny Conceptual: Model Entitat / Relació
- Disseny Model Lògic
- Instal·lació programari i configuració entorn 
- Redacció de la memòria

 
PAC 3:  IMPLEMENTACIÓ i PROVES
- Creació scripts: creació taules, índexs, 
- Implementació de procediments de ABM
- Implementació de procediments de consulta
- Càrrega de dades complementaries (països, operadors telefònics, etc)
- Implementació mòdul estadístic
- Execució de proves de programari i detecció 
- Elaboració i Execució del quadern de proves
- Redacció de la memòria

 
LLIURAMENT FINAL TFC
- Redacció de la memòria
- Preparació de la presentació Virtual
- Preparació del producte a entregar

 
 
1.4.3.- Planificació de les 
 

TASQUES

PAC 1:  PLA DE TREBALL 

- Lectura i comprensió de l’enunciat del TFC

- Definició abast projecte i revisió Objectius 

- Enfocament i Metodologia a seguir

- Definició de les fites clau i responsables

- Planificació del projecte  

- Recursos Humans, Tècnics i Materials

- Anàlisi de riscos projecte i controls

- Valoració d’hores i estimació de costos

- Redacció de la memòria 

- Marge de risc 

- Revisió, validació i lliurament de la PAC 1
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PAC 2: ANÀLISI REQUERIMENTS I DISSENY  
Especificació dels requeriments i funcionalitats del programari
Disseny Conceptual: Model Entitat / Relació 
Disseny Model Lògic 

lació programari i configuració entorn  
Redacció de la memòria 

PAC 3:  IMPLEMENTACIÓ i PROVES  
Creació scripts: creació taules, índexs, disparadors, etc. 
Implementació de procediments de ABM 
Implementació de procediments de consulta 
Càrrega de dades complementaries (països, operadors telefònics, etc)
Implementació mòdul estadístic 
Execució de proves de programari i detecció d’errors 
Elaboració i Execució del quadern de proves 
Redacció de la memòria 

LLIURAMENT FINAL TFC  
Redacció de la memòria 
Preparació de la presentació Virtual 
Preparació del producte a entregar 

les tasques-recursos  

TASQUES DURA
DA 

DATA 
INICI DATA FI

PAC 1:  PLA DE TREBALL  19 20/09/12 8/10/12

Lectura i comprensió de l’enunciat del TFC 3 20/09/12 22/09/12

Definició abast projecte i revisió Objectius  1 23/09/12 23/09/12

Enfocament i Metodologia a seguir 2 24/09/12 25/09/12

Definició de les fites clau i responsables 1 26/09/12 26/09/12

5 27/09/12 1/10/12

Recursos Humans, Tècnics i Materials 1 2/10/12 2/10/12

Anàlisi de riscos projecte i controls 1 3/10/12 3/10/12

Valoració d’hores i estimació de costos 1 4/10/12 4/10/12

2 5/10/12 6/10/12

1 7/10/12 7/10/12

Revisió, validació i lliurament de la PAC 1 1 8/10/12 8/10/12
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i funcionalitats del programari 

 

Càrrega de dades complementaries (països, operadors telefònics, etc) 

DATA FI  RECURS 

8/10/12  

22/09/12 Cap Projecte / 
Analista 

23/09/12 Cap Projecte 

/09/12 Cap Projecte 

26/09/12 Cap Projecte 

1/10/12 Cap Projecte 

2/10/12 Cap Projecte 

3/10/12 Cap Projecte 

4/10/12 Cap Projecte 

6/10/12 Cap Projecte 

7/10/12 Cap Projecte 

8/10/12 Cap Projecte 
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TASQUES

PAC 2: ANÀLISI i DISSENY

- Especificació dels requeriments i funcionalitats 
del programari 

- Disseny Conceptual: Model Entitat / Relació

- Disseny Model Lògic 

- Instal·lació programari i configuració entorn 

- Redacció de la memòria 

- Marge de risc 

- Revisió, validació i lliurament de la PAC 2

 

TASQUES

PAC 3:  IMPLEMENTACIÓ i PROVES

- Creació scripts: creació taules, índexs, 
disparadors, etc. 

- Implementació de procediments de ABM

- Implementació de procediments de consulta

- Càrrega de dades complementaries (països, 
operadors telefònics, etc) 

- Implementació mòdul estadístic

- Execució de proves de programari i detecció 
d’errors 

- Elaboració i Execució del quadern de proves

- Redacció de la memòria 

- Marge de risc 

- Revisió, validació i lliurament de la PAC 3

 

TASQUES

LLIURAMENT FINAL TFC

- Redacció de la memòria 

- Preparació de la presentació Virtual

- Preparació del producte a entregar

- Marge de risc 

- Revisió, validació i entrega del lliurament final 
del TFC 
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TASQUES DURA
DA 

DATA 
INICI DATA FI

DISSENY 35 9/10/12 12/11/12

Especificació dels requeriments i funcionalitats 7 9/10/12 15/10/12

Disseny Conceptual: Model Entitat / Relació 10 16/10/12 25/10/12

10 26/10/12 4/11/12

Instal·lació programari i configuració entorn  2 5/11/12 6/11/12

4 7/11/12 10/11/12

1 11/11/12 11/11/12

Revisió, validació i lliurament de la PAC 2 1 12/11/12 12/11/12

TASQUES DURA
DA 

DATA 
INICI DATA FI

PAC 3:  IMPLEMENTACIÓ i PROVES  31 13/11/12 13/12/12

Creació scripts: creació taules, índexs, 7 13/12/12 19/12/12

Implementació de procediments de ABM 4 20/12/12 23/12/12

Implementació de procediments de consulta 4 24/12/12 27/12/12

complementaries (països, 1 28/12/12 28/12/12

Implementació mòdul estadístic 7 29/12/12 5/12/12

Execució de proves de programari i detecció 2 6/12/12 7/12/12

del quadern de proves 2 8/12/12 9/12/12

2 10/12/12 11/12/12

1 12/12/12 12/12/12

Revisió, validació i lliurament de la PAC 3 1 13/12/12 13/12/12

TASQUES DURA
DA 

DATA 
INICI DATA FI

LLIURAMENT FINAL TFC  32 14/12/12 14/01/13

10 14/12/12 23/12/12

Preparació de la presentació Virtual 10 24/12/12 2/01/13

Preparació del producte a entregar 9 3/01/13 11/01/13

2 12/01/13 13/01/13

Revisió, validació i entrega del lliurament final 1 14/01/12 14/01/13
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DATA FI  RECURS 

12/11/12  

15/10/12 Analista 

25/10/12 Analista 

4/11/12 Analista 

6/11/12 Programador 

10/11/12 Cap Projecte 

11/11/12 Analista 

12/11/12 Cap Projecte 

DATA FI  RECURS 

13/12/12  

19/12/12 Programador 

23/12/12 Programador 

27/12/12 Programador 

28/12/12 Programador 

5/12/12 Programador 

7/12/12 Programador 

9/12/12 Programador 

11/12/12 Cap Projecte 

12/12/12 Programador 

13/12/12 Cap Projecte 

DATA FI  RECURS 

14/01/13  

23/12/12 Cap Projecte 

2/01/13 Cap Projecte 

11/01/13 Programador 

13/01/13 Cap Projecte 

14/01/13 Cap Projecte 



 

 
1.4.4.- Diagrama de Gant
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1.5.- RECURSOS HUMANS / TÉCNICS 
 
1.5.1.- Recursos humans  
 

Aquest projecte compta amb el recolzament de la UOC, amb la participació dels 
integrants del fòrum de l’aula i amb la implicació de tots els membres de l’organització: 
Cap de Projecte, Analista, Programador i 
El rol del Client el fa el mateix Consultor, en aquest cas, el Sr. Alex Caminals, el client 
és qui determina i aprova en últim lloc els objectius, els recursos, el cost i la durada del 
projecte, i les modificacions o revisions.
 

Per assolir aquest projecte s’ha constituït un equip de proje
Projecte, Sra. Mercè Jorquera i el representant de AMDAM (Associació mundial de 
desenvolupadors d’aplicacions mòbils), Sr. Alex Caminals.
 

Els diferents rols (Cap de projecte, Analista, P
en el desenvolupament del projecte per part de l’empresa desenvolupadora del 
projecte els farà la mateixa persona
 

1.5.2.- Recursos tècnics  
 

Pel desenvolupament d’aquest projecte s’utilitzaran els següents recursos 
 

A nivell de Hardware: 

� Ordinador desktop 
RAM, 300 GB de
Professional 2002.

A nivell de Software: 

� Editor de text:  

� Planificació:  

� Diagrames E/R: 

� Presentació: 

� Format PDF: 

� SGBD:  

� Implementació: 

� Recerca:  

� Comprimir arxius:
 

1.5.3.- Recursos materials
 

� Materials didàctics de les assignatures de Bases de dades I, Bases de 
dades II i Enginyeria de

TFC 
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RECURSOS HUMANS / TÉCNICS / MATERIALS 

 

Aquest projecte compta amb el recolzament de la UOC, amb la participació dels 
integrants del fòrum de l’aula i amb la implicació de tots els membres de l’organització: 
Cap de Projecte, Analista, Programador i Testejador. 
El rol del Client el fa el mateix Consultor, en aquest cas, el Sr. Alex Caminals, el client 
és qui determina i aprova en últim lloc els objectius, els recursos, el cost i la durada del 
projecte, i les modificacions o revisions. 

est projecte s’ha constituït un equip de projecte liderat pel Cap de 
, Sra. Mercè Jorquera i el representant de AMDAM (Associació mundial de 

desenvolupadors d’aplicacions mòbils), Sr. Alex Caminals. 

Cap de projecte, Analista, Programador i Testejador) 
en el desenvolupament del projecte per part de l’empresa desenvolupadora del 

mateixa persona, adoptant en cada etapa el rol que correspongui.

 

Pel desenvolupament d’aquest projecte s’utilitzaran els següents recursos 

Ordinador desktop amb processador Intet Core Duo, 2,67 Ghz, 2 GB de 
300 GB de disc dur i Sistema Operatiu Microsoft Windows XP 

Professional 2002. 

  Microsoft Office Word 2007 

 Microsoft MSProject 2007 

Diagrames E/R:   Oracle Data Modeler v 3.1.2 

 Microsoft Office PowerPoint 2007 

 PDFCreator 

 Oracle Database 11g Express Edition

  Oracle SQL Developer  v 3.1.07 

 Explorador Internet Mozilla Firefox 

Comprimir arxius:  WinRAR 3.70 

materials  

Materials didàctics de les assignatures de Bases de dades I, Bases de 
Enginyeria del Programari. 
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Aquest projecte compta amb el recolzament de la UOC, amb la participació dels 
integrants del fòrum de l’aula i amb la implicació de tots els membres de l’organització: 

El rol del Client el fa el mateix Consultor, en aquest cas, el Sr. Alex Caminals, el client 
és qui determina i aprova en últim lloc els objectius, els recursos, el cost i la durada del 

cte liderat pel Cap de 
, Sra. Mercè Jorquera i el representant de AMDAM (Associació mundial de 

) que intervenen 
en el desenvolupament del projecte per part de l’empresa desenvolupadora del 

, adoptant en cada etapa el rol que correspongui. 

Pel desenvolupament d’aquest projecte s’utilitzaran els següents recursos tècnics: 

Intet Core Duo, 2,67 Ghz, 2 GB de 
disc dur i Sistema Operatiu Microsoft Windows XP 

 

Express Edition 

 

Materials didàctics de les assignatures de Bases de dades I, Bases de 
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1.6.- ANALISIS DELS RISCOS I CONTROLS A APLICAR
 
Els objectius de l’anàlisi de
abans que comencin a afectar el compliment dels objectius del projecte
 
Identificació dels possibles riscos
negatiu que puguin tenir en el desenvolupament del projecte
 

RISCOS A NIVELL TECNOLÒGIC

Averia de l’ordinador de treball

Averia en el subministrament d’Internet
Atac d’un virus a l’ordinador de treball

Pèrdua de dades 

 
RISCOS A NIVELL DE RECURSOS 

HUMANS 
Inexperiència en les 
MSProject, Oracle Database 11g Express 
Edition i SQL Developer 
 
Error en la planificació de les tasques

Motius personals problemes de salut 
personal o de l’entorn familiar
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ANALISIS DELS RISCOS I CONTROLS A APLICAR  

dels riscos són identificar, controlar i eliminar les fonts de risc 
abans que comencin a afectar el compliment dels objectius del projecte

Identificació dels possibles riscos i mesures aplicar per mitigar-los reduint així l’impacte 
negatiu que puguin tenir en el desenvolupament del projecte: 

TECNOLÒGIC MESURES A APLICAR

Averia de l’ordinador de treball Utilitzar el portàtil que també estarà 
configurat amb els mateix entorn de 
treball que l’ordinador de treball

Averia en el subministrament d’Internet Utilitzar un altre sistema de connexió
Atac d’un virus a l’ordinador de treball Utilitzar el portàtil que també estarà 

configurat amb els mateix entorn de 
treball que l’ordinador de treball
Es farà una còpia de seguretat 
un dispositiu USB i també a l’entorn 
Dropbox 

RISCOS A NIVELL DE RECURSOS 
 MESURES A APLICAR

Inexperiència en les aplicacions 
MSProject, Oracle Database 11g Express 

Cercar manuals i/o tutorials d’aquestes 
aplicacions per tal d’aprendre el seu 
funcionament 

Error en la planificació de les tasques Recuperar el temps de demora fent ús 
del “Marge de risc” planificat i si no és 
suficient, ampliant l’horari inicial de 
hores diàries al que convingui per tal de 
lliurar els productes en les dates 
establertes 

Motius personals problemes de salut 
liar 

En aquest cas estarà en funció de la 
gravetat de la situació, la mesura a 
aplicar seria: fer ús del Marge de Risc, 
augmentar el temps de dedicació diari i 
consensuar la situació amb el consultor.
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són identificar, controlar i eliminar les fonts de risc 
abans que comencin a afectar el compliment dels objectius del projecte. 

los reduint així l’impacte 

A APLICAR  

que també estarà 
configurat amb els mateix entorn de 
treball que l’ordinador de treball 

un altre sistema de connexió 
Utilitzar el portàtil que també estarà 
configurat amb els mateix entorn de 
treball que l’ordinador de treball 
Es farà una còpia de seguretat diària en 
un dispositiu USB i també a l’entorn 

MESURES A APLICAR  

Cercar manuals i/o tutorials d’aquestes 
aplicacions per tal d’aprendre el seu 

de demora fent ús 
del “Marge de risc” planificat i si no és 
suficient, ampliant l’horari inicial de 3 
hores diàries al que convingui per tal de 
lliurar els productes en les dates 

En aquest cas estarà en funció de la 
gravetat de la situació, la mesura a 
aplicar seria: fer ús del Marge de Risc, 
augmentar el temps de dedicació diari i 
consensuar la situació amb el consultor. 
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1.7.- PRODUCTES OBTINGUTS
 

���� Pla de treball (PAC 1)
que pretén resoldre el projecte, el treball concret que es portarà a terme i la 
seva descomposició en tasques i fites temporals. L'objectiu principal de la 
confecció del pla de treball és ac
correctament el projecte.
 

���� PAC 2 i PAC 3: El contingut de cada una de les PACs vindrà fixat per la 
temporització de les tasques marcada en el pla de treball. Així doncs, el 
material a lliurar en cada PAC el fixaran l
quedat definit el pla de treball
 

���� Memòria del treball:
ha de mostrar clarament que s'han assolit els objectius proposats. Des d'un 
punt de vista formal, la
permeti comprendre el problema plantejat en el TFC, la metodologia que s'ha 
emprat per la seva resolució i mostri la resolució del problema plantejat
 

���� Producte: consistirà en programari generat per 
desenvolupament propi o d'una parametrització
 

���� Presentació Virtual:
sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els 
resultats obtinguts. Aquesta
TFC i ha de permetre, si es considera necessari, formular les preguntes 
oportunes a l'estudiant
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PRODUCTES OBTINGUTS 

(PAC 1). El pla de treball descriurà, de forma clara el problema 
que pretén resoldre el projecte, el treball concret que es portarà a terme i la 
seva descomposició en tasques i fites temporals. L'objectiu principal de la 
confecció del pla de treball és aconseguir que es planifiqui i estructuri 
correctament el projecte. 

El contingut de cada una de les PACs vindrà fixat per la 
temporització de les tasques marcada en el pla de treball. Així doncs, el 
material a lliurar en cada PAC el fixaran l'estudiant i el consultor un cop hagi 
quedat definit el pla de treball. 

del treball: La memòria ha de sintetitzar el treball realitzat en el TFC i 
ha de mostrar clarament que s'han assolit els objectius proposats. Des d'un 
punt de vista formal, la memòria ha de contenir aquella informació rellevant que 
permeti comprendre el problema plantejat en el TFC, la metodologia que s'ha 
emprat per la seva resolució i mostri la resolució del problema plantejat

consistirà en programari generat per l'estudiant fruit d'un 
desenvolupament propi o d'una parametrització. 

Presentació Virtual:  es basarà en un document de presentació que ha de 
sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els 
resultats obtinguts. Aquesta presentació oferirà una perspectiva general del 
TFC i ha de permetre, si es considera necessari, formular les preguntes 
oportunes a l'estudiant. 
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. El pla de treball descriurà, de forma clara el problema 
que pretén resoldre el projecte, el treball concret que es portarà a terme i la 
seva descomposició en tasques i fites temporals. L'objectiu principal de la 

planifiqui i estructuri 

El contingut de cada una de les PACs vindrà fixat per la 
temporització de les tasques marcada en el pla de treball. Així doncs, el 

'estudiant i el consultor un cop hagi 

La memòria ha de sintetitzar el treball realitzat en el TFC i 
ha de mostrar clarament que s'han assolit els objectius proposats. Des d'un 

memòria ha de contenir aquella informació rellevant que 
permeti comprendre el problema plantejat en el TFC, la metodologia que s'ha 
emprat per la seva resolució i mostri la resolució del problema plantejat. 

l'estudiant fruit d'un 

es basarà en un document de presentació que ha de 
sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els 

presentació oferirà una perspectiva general del 
TFC i ha de permetre, si es considera necessari, formular les preguntes 
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1.8.- BREU DESCRIPCIÓ D’ALTRES CAPITOLS DE LA MEMÒRIA
 
Els capítols que constarà la memòria seran
sense completar: 
 
CAPITOL 2: ANÀLISI DELS REQUERIMENTS

� Especificació dels requeriments i funcionalitats del programari
 
CAPITOL 3 DISSENY 

� Disseny Conceptual: Model Entitat / Relació

� Disseny Model Lògic
 
CAPITOL 4 IMPLEMENTACIÓ

� Creació scripts: creació taules, índexs, disparadors, etc.

� Implementació de procediments de ABM

� Implementació de procediments de consulta

� Càrrega de dades complementaries (països, operadors telefònics, etc)

� Implementació mòdul estadístic
 
CAPITOL 5 PROVES 

� Execució de proves de programari i detecció d’errors

� Elaboració i Execució del quadern de proves
 
CAPITOL 6 VALORACIÓ ECONÒMICA

� Hores del projecte 

� Tarifes dels recursos

� Valoració inicial del projecte
 

CAPITOL 7 CONCLUSIONS
 
CAPITOL 8 GLOSARI 
 
CAPITOL 9 BIBLIOGRAFIA
 
CAPITOL 10 ANNEX 1  
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BREU DESCRIPCIÓ D’ALTRES CAPITOLS DE LA MEMÒRIA  

Els capítols que constarà la memòria seran els següents, també s’indica els que estan 

CAPITOL 2: ANÀLISI DELS REQUERIMENTS  

Especificació dels requeriments i funcionalitats del programari 

Disseny Conceptual: Model Entitat / Relació 

Disseny Model Lògic 

IMPLEMENTACIÓ 

Creació scripts: creació taules, índexs, disparadors, etc. 

Implementació de procediments de ABM 

Implementació de procediments de consulta 

Càrrega de dades complementaries (països, operadors telefònics, etc)

Implementació mòdul estadístic 

Execució de proves de programari i detecció d’errors 

Elaboració i Execució del quadern de proves 

PITOL 6 VALORACIÓ ECONÒMICA  

 

arifes dels recursos 

aloració inicial del projecte 

CONCLUSIONS 

BIBLIOGRAFIA  

TAULES DE LA BASE DE DADES 
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els següents, també s’indica els que estan 

Càrrega de dades complementaries (països, operadors telefònics, etc) 
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2.- ANALISI DELS REQUERIMENTS
 

En aquesta fase d’anàlisi dels requeriments s'estudia i es defineix a fons 
la funcionalitat del sistema sense tenir en compte els aspectes 
tecnològics concrets de la implementació.
 

 
Per tal de desenvolupar aquesta fase 
compte: 
 

���� la informació extreta de l’enunciat del TFC,

���� les diferents aportacions que s’han fet en el 

���� les respostes del Client 

���� la recerca i estudi d’aplicacions similars a la que hem de desenvolupar en el 
mon real, 

���� la recerca i estudi de conceptes i característiques relacionades amb el TFC, 
com són: aplicacions, 
mòbils, resolució de pantalles, models de mòbils, etc.

 
 
2.1.-  ESPECIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS I  FUNCIONALITATS 

DEL PROGRAMARI
 
 
2.1.1.- Requeriments 
 
Els requeriments funcionals establerts en l
d’aquesta plataforma de descarrega d’aplicacions mòbils són:
 

1. El model ha de permetre guardar totes les dades associades a una aplicació.
2. El model haurà de permetre guardar les dades sobre els desenvolupadors de 

les aplicacions. 
3. El model haurà de permetre guardar algunes de les dades sobre els usuaris 

que descarreguen les aplicacions.
4. La BD ha de permetre gestionar les descàrregues de les aplicacions que ha 

realitzat un usuari final en qualsevol dels seus dispositiu
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DELS REQUERIMENTS  

En aquesta fase d’anàlisi dels requeriments s'estudia i es defineix a fons 
la funcionalitat del sistema sense tenir en compte els aspectes 
tecnològics concrets de la implementació. 

Per tal de desenvolupar aquesta fase d’anàlisi dels requeriments, s’ha tingut en 

la informació extreta de l’enunciat del TFC, 

les diferents aportacions que s’han fet en el fòrum de l’assignatura,

lient als dubtes que se li han plantejat directament,

la recerca i estudi d’aplicacions similars a la que hem de desenvolupar en el 

la recerca i estudi de conceptes i característiques relacionades amb el TFC, 
com són: aplicacions, descarregues, sistemes operatius per a dispositius 
mòbils, resolució de pantalles, models de mòbils, etc. 

ESPECIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS I  FUNCIONALITATS 
DEL PROGRAMARI  

Els requeriments funcionals establerts en l’enunciat del TFC que ha de complir la BD 
d’aquesta plataforma de descarrega d’aplicacions mòbils són: 

El model ha de permetre guardar totes les dades associades a una aplicació.
El model haurà de permetre guardar les dades sobre els desenvolupadors de 

El model haurà de permetre guardar algunes de les dades sobre els usuaris 
que descarreguen les aplicacions. 
La BD ha de permetre gestionar les descàrregues de les aplicacions que ha 
realitzat un usuari final en qualsevol dels seus dispositius. 
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En aquesta fase d’anàlisi dels requeriments s'estudia i es defineix a fons 
la funcionalitat del sistema sense tenir en compte els aspectes 

dels requeriments, s’ha tingut en 

de l’assignatura, 

als dubtes que se li han plantejat directament, 

la recerca i estudi d’aplicacions similars a la que hem de desenvolupar en el 

la recerca i estudi de conceptes i característiques relacionades amb el TFC, 
descarregues, sistemes operatius per a dispositius 

ESPECIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS I  FUNCIONALITATS 

que ha de complir la BD 

El model ha de permetre guardar totes les dades associades a una aplicació. 
El model haurà de permetre guardar les dades sobre els desenvolupadors de 

El model haurà de permetre guardar algunes de les dades sobre els usuaris 

La BD ha de permetre gestionar les descàrregues de les aplicacions que ha 
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2.1.2.- Funcionalitats 
 

El sistema permetrà les següents funcionalitats:
 

1. Gestió d’usuaris: Alta, Baixa i Modificació.

U
S

U
A

R
IS

 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

 

2. Gestió de desenvolupadors: Alta, Baixa i Modificaci ó.
 

D
E

S
E

N
V

O
LU

P
A

D
O

R
S

 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 
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El sistema permetrà les següents funcionalitats: 

Gestió d’usuaris: Alta, Baixa i Modificació.  

Afegeix  un nou usuari a la BBDD. 

 Atributs dels usuaris. 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- l’usuari no existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls
- el país de registre existeixi 
- el país de registre sigui igual que el de l’operador

Gestiona la baixa no lògica dels usuaris 

 El codi de l’usuari a donar de baixa 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que l’usuari existeixi a la BD 
Modifica els atributs dels usuaris 

 Atributs dels usuaris 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- l’usuari existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls
- el país de registre existeixi 
- el país de registre sigui el mateix que el de l’operador

Gestió de desenvolupadors: Alta, Baixa i Modificaci ó. 

Afegeix un nou desenvolupador d’aplicacions a la BD.

 Atributs dels desenvolupadors. 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que : 

- el desenvolupador no existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls
- el representant i el país de registre existeix a la BD

Gestiona la baixa no lògica dels desenvolupadors

 El codi del desenvolupador  
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que el desenvolupador existeixi a la BD
Modifica dels atributs dels desenvolupadors

 Atributs dels desenvolupadors 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que : 

- el desenvolupador existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls
- el representant i el país de registre existeix a la BD
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l’execució: Ok o Missatge d’Error 

els camps obligatoris no siguin nuls 

igual que el de l’operador 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

els camps obligatoris no siguin nuls 

el país de registre sigui el mateix que el de l’operador 

Afegeix un nou desenvolupador d’aplicacions a la BD. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

el desenvolupador no existeixi a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls 

el país de registre existeix a la BD 
desenvolupadors 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que el desenvolupador existeixi a la BD 
Modifica dels atributs dels desenvolupadors 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

el desenvolupador existeixi a la BD 
no siguin nuls 

el representant i el país de registre existeix a la BD 
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3. Gestió d’aplicacions: Alta, Baixa i Modificació.
 

A
P

LI
C

A
C

IO
N

S
 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

 
4. Gestió de les descripcions d’aplicacions: Alta, Baixa i 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 
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Gestió d’aplicacions: Alta, Baixa i Modificació.  

Afegeix una nova aplicació a la BD. 

 Atributs de les aplicacions 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- l’aplicació no existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- la categoria existeixi 

Gestiona la baixa no lògica de les aplicacions.

 El codi de l’aplicació 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que l’aplicació existeixi a la BD
Modifica els atributs de les aplicacions. 

 Atributs de les aplicacions 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- l’aplicació existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- la categoria existeixi 

descripcions d’aplicacions: Alta, Baixa i Modificació.

Afegeix una nova descripció d’aplicació en un idioma a la BD.

 Atributs de les descripcions 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- La descripció (aplicació-idioma) no existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- l’aplicació i l’idioma existeixin a la BD

Gestiona la baixa de les descripcions. 

 El codi de l’aplicació i idioma 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que descripció existeixi a la BD
Modifica els atributs de les descripcions. 

 Atributs de les descripcions 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- La descripció (aplicació-idioma) existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- l’aplicació i l’idioma existeixin a la BD
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de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

els camps obligatoris no siguin nuls  

Gestiona la baixa no lògica de les aplicacions. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que l’aplicació existeixi a la BD 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

els camps obligatoris no siguin nuls  

Modificació.  

Afegeix una nova descripció d’aplicació en un idioma a la BD. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

no existeixi a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls  

oma existeixin a la BD 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que descripció existeixi a la BD 

l’execució: Ok o Missatge d’Error 

idioma) existeixi a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls  

oma existeixin a la BD 
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5. Gestió de productes (
 

P
R

O
D

U
C

T
E

 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

 

6. Gestió dels  vídeos de les aplicacions
 

V
ID

E
O

S
 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 
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Gestió de productes ( APLICACIÓ, SISTEMA OPERATIU I VERSIÓ):  Alta, Baixa i Modificació.

Afegeix un producte a la BD. 

 Atributs dels productes 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- el producte no existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- l’aplicació i el SSOO existeixi a la BD
- la resta de versions de l’aplicació estiguin “Inactives

Gestiona la baixa no lògica dels productes

 El codi del producte 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que el producte existeixi a la BD
Modifica els atributs dels productes 

 Atributs dels productes 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que: 

- el producte existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- l’aplicació i el SSOO existeixi a la BD
- la resta de versions de l’aplicació estiguin “Inactives

vídeos de les aplicacions : Alta, Baixa i Modificació.

Afegeix un vídeo a la BD. 

 Atributs dels vídeo 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- el vídeo no existeixi a la BD 
- el producte existeixi a la BD 
- l’idioma existeixi a la BD  
- els camps obligatoris no siguin nuls 

Gestiona la baixa dels vídeos 

 El codi del producte i idioma 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que el vídeo existeixi a la BD 
Modifica els atributs dels vídeos 

 Atributs dels vídeos 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que: 

- el vídeo existeixi a la BD 
- el producte existeixi a la BD 
- l’idioma existeixi a la BD  
- els camps obligatoris no siguin nuls”
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Alta, Baixa i Modificació.  

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

els camps obligatoris no siguin nuls  
existeixi a la BD 

la resta de versions de l’aplicació estiguin “Inactives” 
productes 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
existeixi a la BD 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error  

els camps obligatoris no siguin nuls  
existeixi a la BD 

la resta de versions de l’aplicació estiguin “Inactives” 

: Alta, Baixa i Modificació.  

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

els camps obligatoris no siguin nuls  

Missatge d’Error 
 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error  

els camps obligatoris no siguin nuls” 
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7. Gestió dels preus de les aplicacions: Alta, Baixa i Modificació .
 

P
R

E
U

S
 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

 
8. Gestió de dispositius mòbils
 

D
IS

P
O

S
IT

IU
S

 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

BAIXA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

MODIFICACIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 
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preus de les aplicacions: Alta, Baixa i Modificació .

Afegeix un preu d’aplicació per un determinat país a la BD.

 Atributs dels preus 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- el preu (producte-país) no existeixi a la BD
- el producte i el país existeixin existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls 

Gestiona la baixa d’un preu d’aplicació per un 

 El codi del producte i país 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que el preu d’aplicació per un país existeixi a la BD
Modifica els atributs dels preus 

 Atributs dels preus 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que: 

- el preu (producte-país) existeixi a la BD
- el producte i el país existeixin a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls els camps 

obligatoris no siguin nuls” 

Gestió de dispositius mòbils  d’un usuari: Alta, Baixa i Modificació.

Afegeix un nou dispositiu d’un ususari a la BD.

 Atributs dels dispositius 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- el dispositiu no existeixi a la BD 
- l’usuari existeixi a la BD 
- el SSOO existeixi a la BD 
- el model de dispositiu existeixi a la BD
- l’idioma del dispositiu existeix a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls 

Gestiona la baixa no lògica dels dispositius

 El codi del dispositiu a donar de baixa 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que el dispositiu existeixi a la BD
Modifica els atributs dels dispositius, entre ells l’usuari.

 Atributs dels dispositius 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Les mateixes que en el procés d’alta d’un dispositiu mòbil
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preus de les aplicacions: Alta, Baixa i Modificació . 

un preu d’aplicació per un determinat país a la BD. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

existeixi a la BD 
existeixi a la BD 

els camps obligatoris no siguin nuls  
un preu d’aplicació per un país 

d’Error 
Es verificarà que el preu d’aplicació per un país existeixi a la BD 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error  

país) existeixi a la BD 
el producte i el país existeixin a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls els camps 

Modificació.  

a la BD. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

el model de dispositiu existeixi a la BD 
l’idioma del dispositiu existeix a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls  

dispositius 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
existeixi a la BD 

, entre ells l’usuari. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Les mateixes que en el procés d’alta d’un dispositiu mòbil 
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9. Emmagatzemar les descarregues realitzades pels usua ris finals
 

D
E

S
C

A
R

R
E

G
U

E
S

 

ALTA 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

 
10. Carrega de dades de taules auxiliars: 
 

� països, 
� localitats, 
� províncies, 
� tipus de divises,  
� idiomes,  
� formes de pagament, 
� categories d’aplicacions,

 
es farà directament amb inserts SQL.

 
11. Històric de les versions.

 
Per tal d’implementar aquesta funcionalitat, 
afegir un atribut anomenat “dataFi” a l’entitat PRODUCTE (la qual es
l’aplicació, el sistema operatiu i la versió
capítol), aquesta data correspondr
d’estar en situació Activa i passar a estar Inacti
descarregar. 
Donat que la versió d’una determinada aplicació en estat Actiu pot tenir alguna 
anomalia o incidència, es pot decidir tornar a posar activa la versió anterior. Aquest fet 
pot provocar que una determinada versió d’una aplicació estigui activa en més d’un 
període de temps, per tal motiu s’ha decidit crear
enregistrarà tots aquests
aplicacions . 
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Emmagatzemar les descarregues realitzades pels usua ris finals

Afegeix una nova descarrega a la BD. 

 Atributs de la descarrega. 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- els camps obligatoris no siguin nuls 
- el producte a descarregar existeixi i estigui 
- l’usuari existeixi i estigui en situació Activa
- el país de registre de l’usuari existeixi i sigui el que té 

assignat l’usuari en aquell moment a la BD
- l’operador existeixi i sigui el que te assignat l’us

aquell moment a la BD 
- la forma de pagament existeixi a la BD
- el preu a pagar en funció de si l’usuari ja s’havia 

descarregat anteriorment l’aplicació
- la divisa que per defecte serà l’EURO

Carrega de dades de taules auxiliars:  

formes de pagament,  
categories d’aplicacions, 

� operadors telefònics, 
� grups matriu, 
� models de dispositius, 
� fabricants, 
� sistemes operatius mòbils,
� representants 

es farà directament amb inserts SQL. 

Històric de les versions.  

Per tal d’implementar aquesta funcionalitat, en un primer moment s’ha
afegir un atribut anomenat “dataFi” a l’entitat PRODUCTE (la qual es

, el sistema operatiu i la versió i que descriu amb més detall en el següent 
capítol), aquesta data correspondria a la data a partir de la qual un producte deixa 
d’estar en situació Activa i passar a estar Inactiva, és a dir que ja no es podrà 

Donat que la versió d’una determinada aplicació en estat Actiu pot tenir alguna 
anomalia o incidència, es pot decidir tornar a posar activa la versió anterior. Aquest fet 
pot provocar que una determinada versió d’una aplicació estigui activa en més d’un 

per tal motiu s’ha decidit crear la entitat VERSIONS
enregistrarà tots aquests canvis d’estat: d’activa a inactiva i viceversa
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Emmagatzemar les descarregues realitzades pels usua ris finals . 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

els camps obligatoris no siguin nuls  
el producte a descarregar existeixi i estigui ACTIVA 
l’usuari existeixi i estigui en situació Activa 
el país de registre de l’usuari existeixi i sigui el que té 
assignat l’usuari en aquell moment a la BD 
l’operador existeixi i sigui el que te assignat l’usuari en 

la forma de pagament existeixi a la BD 
el preu a pagar en funció de si l’usuari ja s’havia 

gat anteriorment l’aplicació 
l’EURO 

operadors telefònics,  

models de dispositius,  

sistemes operatius mòbils, 

s’havia pensat en 
afegir un atribut anomenat “dataFi” a l’entitat PRODUCTE (la qual esta formada per 

més detall en el següent 
un producte deixa 

, és a dir que ja no es podrà 

Donat que la versió d’una determinada aplicació en estat Actiu pot tenir alguna 
anomalia o incidència, es pot decidir tornar a posar activa la versió anterior. Aquest fet 
pot provocar que una determinada versió d’una aplicació estigui activa en més d’un 

VERSIONS_HIST que 
canvis d’estat: d’activa a inactiva i viceversa de les 
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2.1.3.- Procediments de consulta
 

CONSULTA 1 
El llistat de tots els 
les seves dades, incloent el número d’aplicacions diferents 
publicades

Paràmetres entrada País
Paràmetres sortida Dades del desenvolupador i el número d’aplicacions diferents 

que ha publicat
versions

 

CONSULTA 2 
El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves dades 
principals, ordenat pel número total de descàrregues que han 
tingut fins al moment a nivell mundial

Paràmetres entrada  
Paràmetres sortida Dades principals de les aplicacions actives ordenat pel número 

total de descarregades fins a la data.
 

CONSULTA 3 
Donada una aplicació i un any concret: el llistat de tots els 
països on s’ha descarregat aquell any, així com el número de
descàrregues que ha tingut a cada país.

Paràmetres entrada Aplicació i Any
Paràmetres sortida El nom dels països i el número de descarregues que ha tingut 

de l’aplicació en aquell país i en aquell any concrets.
 

CONSULTA 4 
Donat un usuari final 
llistat de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, 
incloent data, aplicació descarregada, preu que va pagar, etc...

Paràmetres entrada Número de 
Paràmetres sortida La data, l’aplicació, 

descarregues que ha efectuat per la plataforma fins a la data.
 

CONSULTA 5 Donat un any concret el llistat dels 20 usuaris que més diners 
s’han gastat en aplicacions mòbils, ordenat de més a menys.

Paràmetres entrada Any
Paràmetres sortida El nom i l’import dels 20 usuaris que han gastat més diners en 

aplicacions mòbils, ordenat de més a menys.
 

CONSULTA 6 Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions 
actives per descarregar relaciones amb 

Paràmetres entrada Categoria
Paràmetres sortida El nom de les aplicacions actives per ser descarregades que 

pertanyin a la categoria seleccionada.
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Procediments de consulta  

El llistat de tots els desenvolupadors d’un país donat amb totes 
les seves dades, incloent el número d’aplicacions diferents 
publicades 
País 
Dades del desenvolupador i el número d’aplicacions diferents 
que ha publicat fins a la data, sense tenir en compte les 
versions que ha publicat. 

El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves dades 
principals, ordenat pel número total de descàrregues que han 
tingut fins al moment a nivell mundial. 

Dades principals de les aplicacions actives ordenat pel número 
total de descarregades fins a la data. 

Donada una aplicació i un any concret: el llistat de tots els 
països on s’ha descarregat aquell any, així com el número de
descàrregues que ha tingut a cada país. 
Aplicació i Any 
El nom dels països i el número de descarregues que ha tingut 
de l’aplicació en aquell país i en aquell any concrets.

Donat un usuari final (identificat pel seu número de telèfon), el 
llistat de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, 
incloent data, aplicació descarregada, preu que va pagar, etc...
Número de telèfon 
La data, l’aplicació, el preu pagat i el dispositiu de totes les 
descarregues que ha efectuat per la plataforma fins a la data.

Donat un any concret el llistat dels 20 usuaris que més diners 
s’han gastat en aplicacions mòbils, ordenat de més a menys.
Any 
El nom i l’import dels 20 usuaris que han gastat més diners en 
aplicacions mòbils, ordenat de més a menys. 

Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions 
actives per descarregar relaciones amb aquesta categoria
Categoria 
El nom de les aplicacions actives per ser descarregades que 
pertanyin a la categoria seleccionada. 
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desenvolupadors d’un país donat amb totes 
les seves dades, incloent el número d’aplicacions diferents 

Dades del desenvolupador i el número d’aplicacions diferents 
tenir en compte les 

El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves dades 
principals, ordenat pel número total de descàrregues que han 

Dades principals de les aplicacions actives ordenat pel número 

Donada una aplicació i un any concret: el llistat de tots els 
països on s’ha descarregat aquell any, així com el número de 

El nom dels països i el número de descarregues que ha tingut 
de l’aplicació en aquell país i en aquell any concrets. 

(identificat pel seu número de telèfon), el 
llistat de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, 
incloent data, aplicació descarregada, preu que va pagar, etc... 

el preu pagat i el dispositiu de totes les 
descarregues que ha efectuat per la plataforma fins a la data. 

Donat un any concret el llistat dels 20 usuaris que més diners 
s’han gastat en aplicacions mòbils, ordenat de més a menys. 

El nom i l’import dels 20 usuaris que han gastat més diners en 

Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions 
aquesta categoria. 

El nom de les aplicacions actives per ser descarregades que 
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2.1.4.- Mòdul estadístic 
 

ESTADÍSTICA 1 El número total de descàrregues de la 
mateix

Paràmetres entrada  
Paràmetres sortida El número total de descàrregues de la plataforma fins ara 

mateix
 

ESTADÍSTICA 2 El número total d’euros generats en descàrregues a la 
plataforma fins ara mateix

Paràmetres entrada  
Paràmetres sortida L’import en euros generats en descarregues dins a la data.
 

ESTADÍSTICA 3 Donat un any concret el número mig d’aplicacions 
descarregades per un usuari

Paràmetres entrada Any
Paràmetres sortida El número mig d’aplicacions 

any concret.
 

ESTADÍSTICA 4 

Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim 
número de descàrregues (sumant totes les descàrregues de 
totes les seves aplicacions que s’hagin realitzat aquell any), així 
com 

Paràmetres entrada Any
Paràmetres sortida El desenvolupador que tingui el màxim número de descàrregues 

i el número de descarregues en un any concret.
 

ESTADÍSTICA 5 Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha recaptat en 
descàrregues així com el seu desenvolupador

Paràmetres entrada Any
Paràmetres sortida L’aplicació que més diners ha recaptat 

seu/s desenvolupador/s
 

ESTADÍSTICA 6 Donat un any concret i un país: el número d’usuaris diferents 
que

Paràmetres entrada Any i País
Paràmetres sortida El número d’usuaris diferents que han descarregat com a mínim 

una aplicació
 

ESTADÍSTICA 7 
Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han 
generat els 
d’aplicacions

Paràmetres entrada Any i País
Paràmetres sortida L’import en euros que han generat les descarregues dels 

usuaris registrats en un país i any en concret.
 

ESTADÍSTICA 8 Donat un any concret i un país: el número d’aplicacions 
diferents descarregades com a mínim una vegada

Paràmetres entrada Any i País
Paràmetres sortida El número d’aplicacions diferents descarregades com a mínim 

una vegada
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El número total de descàrregues de la plataforma fins ara 
mateix. 

El número total de descàrregues de la plataforma fins ara 
mateix. 

El número total d’euros generats en descàrregues a la 
plataforma fins ara mateix 

L’import en euros generats en descarregues dins a la data.

Donat un any concret el número mig d’aplicacions 
descarregades per un usuari. 
Any 
El número mig d’aplicacions descarregades per un usuari en un 
any concret. 

Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim 
número de descàrregues (sumant totes les descàrregues de 
totes les seves aplicacions que s’hagin realitzat aquell any), així 
com aquest número. 
Any 
El desenvolupador que tingui el màxim número de descàrregues 
i el número de descarregues en un any concret. 

Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha recaptat en 
descàrregues així com el seu desenvolupador. 
Any 
L’aplicació que més diners ha recaptat en un any concret
seu/s desenvolupador/s. 

Donat un any concret i un país: el número d’usuaris diferents 
que han fet com a mínim una descàrrega. 
Any i País 
El número d’usuaris diferents que han descarregat com a mínim 
una aplicació. 

Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han 
generat els usuaris registrats en aquell país en descàrregues 
d’aplicacions. 
Any i País 
L’import en euros que han generat les descarregues dels 
usuaris registrats en un país i any en concret. 

Donat un any concret i un país: el número d’aplicacions 
diferents descarregades com a mínim una vegada
Any i País 
El número d’aplicacions diferents descarregades com a mínim 
una vegada. 
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plataforma fins ara 

El número total de descàrregues de la plataforma fins ara 

El número total d’euros generats en descàrregues a la 

L’import en euros generats en descarregues dins a la data. 

Donat un any concret el número mig d’aplicacions 

descarregades per un usuari en un 

Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim 
número de descàrregues (sumant totes les descàrregues de 
totes les seves aplicacions que s’hagin realitzat aquell any), així 

El desenvolupador que tingui el màxim número de descàrregues 
 

Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha recaptat en 
 

en un any concret i el 

Donat un any concret i un país: el número d’usuaris diferents 

El número d’usuaris diferents que han descarregat com a mínim 

Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han 
usuaris registrats en aquell país en descàrregues 

L’import en euros que han generat les descarregues dels 

Donat un any concret i un país: el número d’aplicacions 
diferents descarregades com a mínim una vegada. 

El número d’aplicacions diferents descarregades com a mínim 
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2.1.5.- Altres r equeriments
 
Les respostes del mòdul estadístic han de ser immediates i aquest ha
actualitzat amb la darrera informació de la BD, és a dir,
s’executin per la nit i que emplenin les
 
Els procediments emmagatzemats 

o Com a mínim disposaran d’un paràmetre de sortida anomenat RSP, de tipus 
string, que indicarà si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor ‘OK’) o si ha 
fracassat (valor ‘ERROR+TIPUS D’ERROR’).

o Disposaran de tractament d’excepcions.
o Emmagatzemaran totes les crides a procediments que es facin en una taula de 

log, emmagatzemant el procediment executat, els paràmetres d’entrada i els de 
sortida. 

Els procediments emmagatzemats s’hauran d’especificar el millor
han de tenir la suficient documentació associada per a
programadors de la capa de presentació,
dels procediments per saber

- Descriure que fa el procediment a alt nivell.

- Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre d’entrada.

- Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre de sortida,

els diferents codis d’error que pot retornar i el seu
 
Addicionalment el codi dels procediments haurà de tenir comentaris que
seu comportament intern per a facilitar el manteniment
 
El sistema de gestió de BD emprat per a la part pràctica del treball serà
 
2.1.6.- Requisits no funcionals
 
En cap cas s’ha d’implementar una interfície
programació d’alt nivell. 
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equeriments  

Les respostes del mòdul estadístic han de ser immediates i aquest ha
actualitzat amb la darrera informació de la BD, és a dir, NO es poden utilitzar jobs que 
s’executin per la nit i que emplenin les dades estadístiques. 

mmagatzemats han de complir les condicions següents:

Com a mínim disposaran d’un paràmetre de sortida anomenat RSP, de tipus 
string, que indicarà si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor ‘OK’) o si ha 
fracassat (valor ‘ERROR+TIPUS D’ERROR’). 

de tractament d’excepcions. 
Emmagatzemaran totes les crides a procediments que es facin en una taula de 
log, emmagatzemant el procediment executat, els paràmetres d’entrada i els de 

Els procediments emmagatzemats s’hauran d’especificar el millor possible, és a dir, 
han de tenir la suficient documentació associada per a que puguin ser utilitzats pels 
programadors de la capa de presentació, sense que aquestos hagin de mirar el codi 
dels procediments per saber que fan. Entre d’altres això implica: 

Descriure que fa el procediment a alt nivell. 

Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre d’entrada.

Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre de sortida,

els diferents codis d’error que pot retornar i el seu significat. 

Addicionalment el codi dels procediments haurà de tenir comentaris que
seu comportament intern per a facilitar el manteniment posterior d’aquests.

El sistema de gestió de BD emprat per a la part pràctica del treball serà

Requisits no funcionals  

a d’implementar una interfície d’usuari amb un llenguatge de 
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Les respostes del mòdul estadístic han de ser immediates i aquest ha d’estar sempre 
NO es poden utilitzar jobs que 

següents: 

Com a mínim disposaran d’un paràmetre de sortida anomenat RSP, de tipus 
string, que indicarà si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor ‘OK’) o si ha 

Emmagatzemaran totes les crides a procediments que es facin en una taula de 
log, emmagatzemant el procediment executat, els paràmetres d’entrada i els de 

ossible, és a dir, 
que puguin ser utilitzats pels 

sense que aquestos hagin de mirar el codi 

Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre d’entrada. 

Descriure els tipus i valors possibles de cada paràmetre de sortida, incloent 

 

Addicionalment el codi dels procediments haurà de tenir comentaris que expliquin el 
posterior d’aquests. 

El sistema de gestió de BD emprat per a la part pràctica del treball serà Oracle. 

d’usuari amb un llenguatge de 
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3.- DISSENY 

 
En aquesta fase de disseny, definirem l’estructura de les dades de la BD a 
partir de l’estudi del món real
intel·ligents. 

 
Les etapes que composen aquesta fase de disseny de la BD són:

- 
- 
- 

El disseny d’una base de dades ha de complir
Com a conseqüència d’un disseny dolent, podem tenir relacions que present
grau de redundància: presenten repeticions que són evitables
manteniment, atès que es produi
Aquestes  anomalies poden ser: 

� de modificació: obliguen a modificar totes les tuples que guarden un fet 
determinat, si aquest canvia.

� d’esborrament: es poden perdre fets elementals sense voler.

� d’inserció: consisteixen a no poder inserir fets elementals de manera 
independent. 

 
La teoria de la normali tzació
ha de descriure un concepte semàntic únic.
El mecanisme que fa servir per a això són les
Una relació està en una forma normal determinada, si
determinades que són pròpies d’aquesta forma

a) Una relació està en primera forma normal (1FN) si, i només si, cap atribut de la 
relació és en si mateix una relació, és a dir, si tot atribut de la relació és atòmic, 
no descomponible, no grup rep

b) Una relació està en segona forma normal (2FN) si, i només si, està en 1FN i tot 
atribut no clau depèn funcionalment en forma completa de la clau primària.

c) Una relació està en tercera forma normal (3FN) si, i només si, està en 2FN i 
cap atribut no clau depèn funcionalment de cap altre conjunt d’atributs no clau.

d) Una relació està en forma normal de Boyce
en 1FN, i si tots els determinants són clau candidata de la relació.

 

Com a conseqüència de la normalització, el 
lògic inicial donat que: 

����

����
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En aquesta fase de disseny, definirem l’estructura de les dades de la BD a 
partir de l’estudi del món real de les descarregues d’aplicacions per a mòbils 

Les etapes que composen aquesta fase de disseny de la BD són: 

 Disseny conceptual 

 Disseny lògic 

 Disseny físic 
l disseny d’una base de dades ha de complir uns requisits de qualitat.

conseqüència d’un disseny dolent, podem tenir relacions que present
presenten repeticions que són evitables, aquest fet complica

manteniment, atès que es produiran anomalies. 
poden ser:  

obliguen a modificar totes les tuples que guarden un fet 
determinat, si aquest canvia. 

es poden perdre fets elementals sense voler. 

consisteixen a no poder inserir fets elementals de manera 

tzació  es fonamenta en el principi bàsic següent:
ha de descriure un concepte semàntic únic. 
El mecanisme que fa servir per a això són les formes normals (FN).  
Una relació està en una forma normal determinada, si satisfà un conjunt de restric
determinades que són pròpies d’aquesta forma normal. 

Una relació està en primera forma normal (1FN) si, i només si, cap atribut de la 
relació és en si mateix una relació, és a dir, si tot atribut de la relació és atòmic, 
no descomponible, no grup repetitiu. 
Una relació està en segona forma normal (2FN) si, i només si, està en 1FN i tot 
atribut no clau depèn funcionalment en forma completa de la clau primària.
Una relació està en tercera forma normal (3FN) si, i només si, està en 2FN i 

lau depèn funcionalment de cap altre conjunt d’atributs no clau.
Una relació està en forma normal de Boyce-Codd (FNBC) si, i només si, està 
en 1FN, i si tots els determinants són clau candidata de la relació.

Com a conseqüència de la normalització, el model lògic final és millor que

���� Elimina redundàncies i anomalies. 

���� Separa fets semànticament diferents. 
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En aquesta fase de disseny, definirem l’estructura de les dades de la BD a 
de les descarregues d’aplicacions per a mòbils 

uns requisits de qualitat. 
conseqüència d’un disseny dolent, podem tenir relacions que presentin un alt 

quest fet complicarà el 

obliguen a modificar totes les tuples que guarden un fet 

consisteixen a no poder inserir fets elementals de manera 

es fonamenta en el principi bàsic següent: tota relació 

satisfà un conjunt de restriccions 

Una relació està en primera forma normal (1FN) si, i només si, cap atribut de la 
relació és en si mateix una relació, és a dir, si tot atribut de la relació és atòmic, 

Una relació està en segona forma normal (2FN) si, i només si, està en 1FN i tot 
atribut no clau depèn funcionalment en forma completa de la clau primària. 
Una relació està en tercera forma normal (3FN) si, i només si, està en 2FN i 

lau depèn funcionalment de cap altre conjunt d’atributs no clau. 
Codd (FNBC) si, i només si, està 

en 1FN, i si tots els determinants són clau candidata de la relació. 

model lògic final és millor que el model 
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3.1.-  DISSENY CONCEPTUAL: MODEL ENTITAT /  RELACIÓ
 
Seguint els procediments 
que ens servirà de punt de partida 
òptim i que contemplarà tots
 
En aquesta etapa ens centrarem únicament en l’estructuració de la informació de la 
BD, sense tenir en compte:
 

- El tipus de BD que s’utilitzarà (relacional, jeràrquica, orientada a objectes, etc.).

- El sistema de gestió de base de dades (SGBD)

- El llenguatge utilitzat per implementar la BD.
 
En aquesta etapa obtindrem com a resultat el diagrama
podrem trobar:  
 

- les entitats

- els atributs,

- les claus primàries

- les interrelacions

- la generalització/especialització.
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DISSENY CONCEPTUAL: MODEL ENTITAT /  RELACIÓ

 de normalització, es dóna forma al model 
que ens servirà de punt de partida del disseny d’aquest projecte, obtenint

tots els requeriments sol·licitats. 

En aquesta etapa ens centrarem únicament en l’estructuració de la informació de la 
: 

El tipus de BD que s’utilitzarà (relacional, jeràrquica, orientada a objectes, etc.).

El sistema de gestió de base de dades (SGBD) 

El llenguatge utilitzat per implementar la BD. 

En aquesta etapa obtindrem com a resultat el diagrama d’entitat/relació, en el qual hi 

les entitats, entitats dèbils, entitats associatives, 

els atributs, 

les claus primàries, 

les interrelacions, 

la generalització/especialització. 
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DISSENY CONCEPTUAL: MODEL ENTITAT /  RELACIÓ  

 Entitat / Relació 
del disseny d’aquest projecte, obtenint un resultat 

En aquesta etapa ens centrarem únicament en l’estructuració de la informació de la 

El tipus de BD que s’utilitzarà (relacional, jeràrquica, orientada a objectes, etc.). 

d’entitat/relació, en el qual hi 
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3.1.1.- Identificació de les entitats
 

 
PARTY

DESENVOLUPA
DORS

USUARIS

DISPOSITIU

OPERADORS

LOG

FORMA_PAGO

VERSIONS_HIST

REPRESENTANT

FABRICANT

GRUP-MATRIU
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Identificació de les entitats  i els seus atributs 

 
- idPersona
- nom
- cognom1
- cognom2
- adreça
- codiPostal
- iLocalitat
- nif
- estat
- dataEstat

DESENVOLUPA-
- idPersona
- codiIdent
- idpaisRegistre 
- idRepresentant
- telefon
- paginaWeb
- eMail

- idPersona
- telefon
- idoperador  
- idpaisRegistre 
- eMail

- idDispositiu
- codiIMEI
- idSSOO
- idmodel
- resolucio
- versioSSOO
- idUsuari
- idIdioma
- estat

APLICACIO
- idAplicacio
- nomApli
- idCategoria 

SSOO
- idSSOO
- nomSSOO

PAIS
- idPais
- nomPais
- codiISO
- idIdioma
- idDivisa

IDIOMA
- idIdioma
- nomIdioma

- iPersona
- codiIdent
- idPaisRegistre
- idGrupMatriu

MODEL_DISPOST
IU

- idModel
- nomModel
- idFabricant

CATEGORIA
- idCategoria
- nomCategria

DIVISA
- idDivisa
- nomIdioma
- nomISO4217

PRODUCTE
- idProducte
- idAplicacio
- idSSOO
- versio
- mida
- resolucio
- enllaçFitxer
- dataPujada
- estat

ESTADISTICA
1-2

- totalDesca
- total

ESTADISTICA
3-4-5

- any
- mitjaDesUsu
- desenvMaxDesc
- numDescDesen
- aplicMesRecaptat
- desenvMesRecaptat

ESTADISTICA
6-7-8

- any
- pais
- numUsuDif
- totalRecaptatPaisAny
- numAplicDif

- idlLog
- data_hora
- procediment
- paramin
- paramOut

FORMA_PAGO
- idFormaPago
- noomformaPago

VERSIONS_HIST
- idVerHis
- idProducte
- dataInici
- dataFi

REPRESENTANT
- idPersona

- idPersona

MATRIU
- idPersona

LOCALITAT
- idILocalitat
- nomILocalitat
- idProvincia

PROVINCIA
- idIProvincia
- nomProvincia
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dAplicacio
omApli

idCategoria 

idSSOO
omSSOO

dPais
omPais

codiISO
idIdioma
idDivisa

dIdioma
omIdioma

dModel
omModel

idFabricant

dCategoria
omCategria

dDivisa
omIdioma

nomISO4217

idProducte
idAplicacio
idSSOO
versio
mida
resolucio
enllaçFitxer
dataPujada
estat

totalDesca
totalDiners

any
mitjaDesUsu
desenvMaxDesc
numDescDesen
aplicMesRecaptat
desenvMesRecaptat

any
pais
numUsuDif
totalRecaptatPaisAny
numAplicDif

dILocalitat
omILocalitat

idProvincia

dIProvincia
omProvincia
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3.1.2.- Restriccions d’integritat
 

 

� El/s desenvolupador/s de l’aplicació poden ser un o més.
� Un desenvolupador ha de tenir un (i només un) representant legal.
� Un representant legal ho pot ser de més d'una empresa.
� Una empresa pot

situació d'un representant legal que no estigui representant cap 
desenvolupador.

� Un desenvolupador particular es considerarà com una empresa.
� El país de registre de l'empresa pot no coincidi

seves oficines.
 

 

� L’usuari final
� L’usuari final 

 

 

� El país de registre d’un usuari final ha de 
telefònic. 

� Guardarem el nom de l'operador (Movistar España, MovistArg, Vodafone 
España, Vodafone UK, Dubai
Argentina, Espanya, Regne Unit, Emirats Àrabs) i els nom de l'empresa
la que pertanyen (Movistar, Movistar, Vodafone, Vodafone, Vodafone).

 

 

� Un dispositiu correspon a un sol usuari.
� Un determinat dispositiu mòbil no se li pot canviar el SSOO, només pot tenir el 

SSOO que porta instal·lat quan el 
� Es guardarà el fabricant
� Guardarem l’ idioma configurat al dispositiu per presentar la descripció i el vídeo 

d’aplicació a l’usuari.
� Quan els usuaris intercanviïn els telèfons (o en el cas que un usuari hagi 

comprat el d
sistema. Això provocarà que el dispositiu deixi d'estar associat a l'usuari 
anterior. Les descàrregues anteriors estaran associades al dispositiu i usuari 
antic, però les que s’efectuïn a p
usuari, quedaran assignades al nou usuari.
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Restriccions d’integritat  

DESENVOLUPADOR/S 

El/s desenvolupador/s de l’aplicació poden ser un o més.
Un desenvolupador ha de tenir un (i només un) representant legal.
Un representant legal ho pot ser de més d'una empresa. 
Una empresa pot canviar de representant legal. En aquest cas, es pot donar la 
situació d'un representant legal que no estigui representant cap 
desenvolupador. 
Un desenvolupador particular es considerarà com una empresa.
El país de registre de l'empresa pot no coincidir amb el país de l'adreça de les 
seves oficines.  

USUARIS 

L’usuari final només pot tenir un número de telèfon mòbil
’usuari final pot tenir més d’un dispositiu associat al número de telèfon.

OPERADORS 

El país de registre d’un usuari final ha de coincidir amb el país de l'operador 

Guardarem el nom de l'operador (Movistar España, MovistArg, Vodafone 
España, Vodafone UK, Dubai-Vodafone, etc), el país on operen (Espanya, 
Argentina, Espanya, Regne Unit, Emirats Àrabs) i els nom de l'empresa
la que pertanyen (Movistar, Movistar, Vodafone, Vodafone, Vodafone).

DISPOSITIUS 

Un dispositiu correspon a un sol usuari. 
Un determinat dispositiu mòbil no se li pot canviar el SSOO, només pot tenir el 
SSOO que porta instal·lat quan el compres. 
Es guardarà el fabricant i el model del dispositiu. 
Guardarem l’ idioma configurat al dispositiu per presentar la descripció i el vídeo 
d’aplicació a l’usuari. 
Quan els usuaris intercanviïn els telèfons (o en el cas que un usuari hagi 
comprat el dispositiu a un altre usuari), han de donar d'alta el dispositiu al 
sistema. Això provocarà que el dispositiu deixi d'estar associat a l'usuari 
anterior. Les descàrregues anteriors estaran associades al dispositiu i usuari 
antic, però les que s’efectuïn a partir de l'assignació 
usuari, quedaran assignades al nou usuari. 
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El/s desenvolupador/s de l’aplicació poden ser un o més. 
Un desenvolupador ha de tenir un (i només un) representant legal. 

 
canviar de representant legal. En aquest cas, es pot donar la 

situació d'un representant legal que no estigui representant cap 

Un desenvolupador particular es considerarà com una empresa. 
amb el país de l'adreça de les 

il. 
número de telèfon. 

amb el país de l'operador 

Guardarem el nom de l'operador (Movistar España, MovistArg, Vodafone 
Vodafone, etc), el país on operen (Espanya, 

Argentina, Espanya, Regne Unit, Emirats Àrabs) i els nom de l'empresa global a 
la que pertanyen (Movistar, Movistar, Vodafone, Vodafone, Vodafone). 

Un determinat dispositiu mòbil no se li pot canviar el SSOO, només pot tenir el 

Guardarem l’ idioma configurat al dispositiu per presentar la descripció i el vídeo 

Quan els usuaris intercanviïn els telèfons (o en el cas que un usuari hagi 
ispositiu a un altre usuari), han de donar d'alta el dispositiu al 

sistema. Això provocarà que el dispositiu deixi d'estar associat a l'usuari 
anterior. Les descàrregues anteriors estaran associades al dispositiu i usuari 

ssignació del dispositiu pel nou 



 

 
 

TFC – UOC 

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

 

 

 

 
� La descripció

sistemes operatius, és a dir només hi ha una descripció general, la qual ha de 
poder estar en N idiomes.

� El vídeo de demostració
Sistema operatiu i pot estar en N idiomes.

� El preu de l’aplicació
registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’aplicació.
El preu d’una aplicació pot ser diferent per als diferents Sistemes Operatius que 
esta desenvolupada, i també 
No hi haurà taules de conversió de moneda i tots els preus es mostraran en 

� Poden coexistir diferents 
� La data de pujada

cada sistema operatiu.
� La resolució mínima de la pantalla

versió a una altra de l’apl
� Donat un mateix SSOO i diferents versions d’una mateixa aplicació només pot 

haver-hi una 
Quan una aplicació d'un SO concret passa a situació activa, en el cas que hi 
hagués una altra versió de la mateixa aplicació i SO en situació
passaria a situació inactiva.
Cas d'ús 1:  
Partim de: 

APLICACIÓ: ABC
Una nova versió es dóna d'alta al sistema i es posa com a activa.

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.3 SSOO = ANDROID SITUACIÓ ACTIVA
Com a resultat, la versió prèv

APLICACIÓ: ABC
Cas d'ús 2: 
Partim del cas d'ús 1 i la seqüència que 
Es detecta que la versió 1.3 de l'aplicació ABC, la 1.3 per al SO Android 
problema crític. 
Es decideix tornar a posar activa la versió anterior fins que no estigui disponible 
la versió 1.4.

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.3 SSOO = ANDROID SITUACIÓ 
INACTIVA. APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.2 SSOO = ANDROID 
SITUACIÓ ACTIVA

� Hem d’entendre com 
Aplicació i SO. Entenc que una aplicació per un SO diferent implica un 
desenvolupament important. El tema de la versió no m'interessa ja que es podria 
donar el cas d'un desenvolupador dolent 
una bona aplicació que en un rànquing tindria el comptador a 100, mentre que un 
altre desenvolupador que només necessita una versió per a lliurar una bona 
aplicació i en lliura 50, sortiria amb un comptador de 50.
 

 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

A MÒBILS INTEL.LIGENTS  
 ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA

CONSULTOR                         ESTUDIANT

37 

APLICACIONS 

escripció  de l’aplicació que veuran els usuaris finals és única per tots els 
sistemes operatius, és a dir només hi ha una descripció general, la qual ha de 
poder estar en N idiomes. 

vídeo de demostració  de l’aplicació pot ser opcional, pot ser diferent per cada 
Sistema operatiu i pot estar en N idiomes. 
El preu de l’aplicació  pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 
registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’aplicació.
El preu d’una aplicació pot ser diferent per als diferents Sistemes Operatius que 
esta desenvolupada, i també pot variar d'una versió a un

o hi haurà taules de conversió de moneda i tots els preus es mostraran en 
Poden coexistir diferents versions d'una mateixa aplicació en funció del SO.

data de pujada  d’una aplicació esta en funció de les diferents versions de 
cada sistema operatiu. 

resolució mínima de la pantalla  que ha de tenir el dispositiu pot variar d’una 
versió a una altra de l’aplicació. 
Donat un mateix SSOO i diferents versions d’una mateixa aplicació només pot 

hi una aplicació activa . 
Quan una aplicació d'un SO concret passa a situació activa, en el cas que hi 
hagués una altra versió de la mateixa aplicació i SO en situació
passaria a situació inactiva. 

 

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.2 SSOO = ANDROID SITUACIÓ ACTIVA
Una nova versió es dóna d'alta al sistema i es posa com a activa.

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.3 SSOO = ANDROID SITUACIÓ ACTIVA
a resultat, la versió prèviament activa passa a inactiva.

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.2 SSOO = ANDROID SITUACIÓ INACTIVA
 

Partim del cas d'ús 1 i la seqüència que hem vist. 
Es detecta que la versió 1.3 de l'aplicació ABC, la 1.3 per al SO Android 
problema crític.  
Es decideix tornar a posar activa la versió anterior fins que no estigui disponible 
la versió 1.4. 

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.3 SSOO = ANDROID SITUACIÓ 
INACTIVA. APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.2 SSOO = ANDROID 
SITUACIÓ ACTIVA 

Hem d’entendre com aplicacions diferents publicades a nivell de:
Aplicació i SO. Entenc que una aplicació per un SO diferent implica un 
desenvolupament important. El tema de la versió no m'interessa ja que es podria 
donar el cas d'un desenvolupador dolent que necessita 100 versions per lliurar 
una bona aplicació que en un rànquing tindria el comptador a 100, mentre que un 
altre desenvolupador que només necessita una versió per a lliurar una bona 
aplicació i en lliura 50, sortiria amb un comptador de 50. 
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de l’aplicació que veuran els usuaris finals és única per tots els 
sistemes operatius, és a dir només hi ha una descripció general, la qual ha de 

de l’aplicació pot ser opcional, pot ser diferent per cada 

pot ser diferent a nivell d’import segons el país on estigui 
registrat el mòbil de l’usuari final que descarregui l’aplicació. 
El preu d’una aplicació pot ser diferent per als diferents Sistemes Operatius que 

pot variar d'una versió a una altra. 
o hi haurà taules de conversió de moneda i tots els preus es mostraran en €. 

d'una mateixa aplicació en funció del SO. 
d’una aplicació esta en funció de les diferents versions de 

que ha de tenir el dispositiu pot variar d’una 

Donat un mateix SSOO i diferents versions d’una mateixa aplicació només pot 

Quan una aplicació d'un SO concret passa a situació activa, en el cas que hi 
hagués una altra versió de la mateixa aplicació i SO en situació activa, aquesta 

VERSIÓ: 1.2 SSOO = ANDROID SITUACIÓ ACTIVA 
Una nova versió es dóna d'alta al sistema i es posa com a activa. 

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.3 SSOO = ANDROID SITUACIÓ ACTIVA 
iament activa passa a inactiva. 

VERSIÓ: 1.2 SSOO = ANDROID SITUACIÓ INACTIVA 

Es detecta que la versió 1.3 de l'aplicació ABC, la 1.3 per al SO Android és té un 

Es decideix tornar a posar activa la versió anterior fins que no estigui disponible 

APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.3 SSOO = ANDROID SITUACIÓ 
INACTIVA. APLICACIÓ: ABC VERSIÓ: 1.2 SSOO = ANDROID 

a nivell de: 
Aplicació i SO. Entenc que una aplicació per un SO diferent implica un 
desenvolupament important. El tema de la versió no m'interessa ja que es podria 

que necessita 100 versions per lliurar 
una bona aplicació que en un rànquing tindria el comptador a 100, mentre que un 
altre desenvolupador que només necessita una versió per a lliurar una bona 
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� Quan s’efectua una descarrega d’una aplicació, es descarrega la versió activa.
� Quan ens descarreguem una nova versió d’una aplicació prèviament 

descarregada (independentment del dispositiu que utilitzi l’usuari), no es torna a 
pagar per l’actualització, el preu a pagar per la descarrega serà zero.

� L’aplicació per a dispositius mòbils es llicencia solament per a un dispositiu 
mòbil. Si un usuari vols instal·lar la mateixa aplicació en dos dispositius mòbils 
(diferents), haurà de tornar a p
d’una reinstal·lació en el mateix dispositiu mòbil.

� Una aplicació només es podrà descarregar si el dispositiu mòbil ha esta 
enregistrat amb el seu codi IMEI al sistema per un usuari.

� Es poden realitzar descar
telefònic que se li assignarà serà: 
al sistema). 

� Si un usuari realitza una descàrrega en un país diferent al seu país de registre 
(roaming), considerarem una 
es comptabilitzarà al país de registre de l'usuari, i l’operador telefònic que se li 
assignarà serà: l'opera

� Pot ser que un usuari canvií de país d
descàrregues anteriors continuaran associades al país de l'usuari en el moment 
de la descàrrega.

� Si un desenvolupador ha participat en el desenvolupament d'una aplicació, tant 
sigui com a desenvolupador únic com dins d'un equ
d'aquesta aplicació comptarà com a una descàrrega. No es ponderarà una 
descàrrega en funció del nombre de desenvolupadors, ja que això podria 
suposar obtenir resultats com ara "3.25 descàrregues”.

� En les estadístiques que demanen el des
l’aplicació que més diners ha recaptat, en cas de produir
mostrarem només un desenvolupador, mostrar
ampliació del projecte inicial.

� Quan els usuaris intercanviïn els telèfons (
comprat el dispositiu a un altre usuari),
associades al dispositiu i usuari antic, però les que s’efectuïn a partir de l'alta 
del dispositiu pel nou usuari, quedaran assignades al nou usuari
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DESCARREGUES 

Quan s’efectua una descarrega d’una aplicació, es descarrega la versió activa.
Quan ens descarreguem una nova versió d’una aplicació prèviament 
descarregada (independentment del dispositiu que utilitzi l’usuari), no es torna a 

l’actualització, el preu a pagar per la descarrega serà zero.
L’aplicació per a dispositius mòbils es llicencia solament per a un dispositiu 
mòbil. Si un usuari vols instal·lar la mateixa aplicació en dos dispositius mòbils 
(diferents), haurà de tornar a pagar dita aplicació. No succeeix així en el cas 
d’una reinstal·lació en el mateix dispositiu mòbil. 
Una aplicació només es podrà descarregar si el dispositiu mòbil ha esta 
enregistrat amb el seu codi IMEI al sistema per un usuari.
Es poden realitzar descarregues mitjançant WIFI, en aquest cas, 
telefònic que se li assignarà serà: l’operador telefònic de l'usuari (el que consta 

 
Si un usuari realitza una descàrrega en un país diferent al seu país de registre 

onsiderarem una situació de roaming com accidental, 
es comptabilitzarà al país de registre de l'usuari, i l’operador telefònic que se li 
assignarà serà: l'operador telefònic de l'usuari final (el que consta al sistema).
Pot ser que un usuari canvií de país de registre. En aquest cas, les 
descàrregues anteriors continuaran associades al país de l'usuari en el moment 
de la descàrrega. 
Si un desenvolupador ha participat en el desenvolupament d'una aplicació, tant 
sigui com a desenvolupador únic com dins d'un equ
d'aquesta aplicació comptarà com a una descàrrega. No es ponderarà una 
descàrrega en funció del nombre de desenvolupadors, ja que això podria 
suposar obtenir resultats com ara "3.25 descàrregues”. 
En les estadístiques que demanen el desenvolupador amb més descàrregues o 
l’aplicació que més diners ha recaptat, en cas de produir
mostrarem només un desenvolupador, mostrar-los tots ho tractaríem com una 
ampliació del projecte inicial. 
Quan els usuaris intercanviïn els telèfons (o en el cas que un usuari hagi 
comprat el dispositiu a un altre usuari), les descàrregues anteriors estaran 
associades al dispositiu i usuari antic, però les que s’efectuïn a partir de l'alta 
del dispositiu pel nou usuari, quedaran assignades al nou usuari
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Quan s’efectua una descarrega d’una aplicació, es descarrega la versió activa. 
Quan ens descarreguem una nova versió d’una aplicació prèviament 
descarregada (independentment del dispositiu que utilitzi l’usuari), no es torna a 

l’actualització, el preu a pagar per la descarrega serà zero. 
L’aplicació per a dispositius mòbils es llicencia solament per a un dispositiu 
mòbil. Si un usuari vols instal·lar la mateixa aplicació en dos dispositius mòbils 

agar dita aplicació. No succeeix així en el cas 

Una aplicació només es podrà descarregar si el dispositiu mòbil ha esta 
enregistrat amb el seu codi IMEI al sistema per un usuari. 

regues mitjançant WIFI, en aquest cas, l’operador 
operador telefònic de l'usuari (el que consta 

Si un usuari realitza una descàrrega en un país diferent al seu país de registre 
ació de roaming com accidental, la descarrega 

es comptabilitzarà al país de registre de l'usuari, i l’operador telefònic que se li 
(el que consta al sistema). 

e registre. En aquest cas, les 
descàrregues anteriors continuaran associades al país de l'usuari en el moment 

Si un desenvolupador ha participat en el desenvolupament d'una aplicació, tant 
sigui com a desenvolupador únic com dins d'un equip, cada descàrrega 
d'aquesta aplicació comptarà com a una descàrrega. No es ponderarà una 
descàrrega en funció del nombre de desenvolupadors, ja que això podria 

envolupador amb més descàrregues o 
l’aplicació que més diners ha recaptat, en cas de produir-se un empat, 

los tots ho tractaríem com una 

o en el cas que un usuari hagi 
es descàrregues anteriors estaran 

associades al dispositiu i usuari antic, però les que s’efectuïn a partir de l'alta 
del dispositiu pel nou usuari, quedaran assignades al nou usuari 
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3.1.3.- Diagrama Entitat/Relació
 

A partir de les entitats identificades i de les restriccions d’integritat s’ha obtingut els següent diagrama E/R
 

EXPLICACIÓ

1

NN

IDIOMA

ES PARLA       M

1      ES PAGA       M

descripció

DIVISA

PARTY

ESTADISTICA 1-2

LOG
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Diagrama Entitat/Relació  

A partir de les entitats identificades i de les restriccions d’integritat s’ha obtingut els següent diagrama E/R

N1

IDIOMA DISPOSITU

VIDEO

PREUS

N

M

1                                                                       REGISTRAT 

1      ES PAGA       M

preu

descripció

APLICACIO

video

AUTOR

PAIS

- idPersona
- nom
- cognom1
- cognom2
- adreça
- codiPostal
- idLocalitat
- nif
- estat
- dataEstat

DESENVOLUPA-
DORS

- idPersona
- codiIdent
- idpaisRegistre 
- idRepresentant
- telefon
- paginaWeb

- eMail

USUARIS
- idPersona
- telefon
- idoperador  
- idpaisRegistre 
- eMail

OPERADORS
- iPersona
- codiIdent
- idPaisRegistre
- idGrupMatriu

- totalDesca
- totalDiners ESTADISTICA

- idlLog
- data_hora
- procediment
- paramin
- paramOut

REPRESENTANT

REPRESENTANT

FABRICANT

GRUP-
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A partir de les entitats identificades i de les restriccions d’integritat s’ha obtingut els següent diagrama E/R 

N

1

N

N

M

R

M

DESCARREGA

M

N                       CONTRACTAR                               1

M 1

TE

1                                                                       REGISTRAT 

APLICACIO

USUARIS

data 
preupagat
idDispositiu

idProducte
idOperador
idUsusari
idPaisRegistre

idModePagament
AUTOR

CATEGORIA

PRODUCTE

N

N   TIPOLOGIA    1

DISPOSITIU
- idDispositiu
- codiIMEI
- idSSOO
- idmodel
- resolucio
- versioSSOO
- idUsuari
- idIdioma
- estat

MODEL
DISPOSTIU

- idModel
- nomModel
- idFabricant

FORMA_PAGO

ESTADISTICA 3-4-5
- any
- mitjaDesUsu
- desenvMaxDesc
- numDescDesen
- aplicMesRecaptat
- desenvMesRecaptat

ESTADISTICA 6-
7-8

- any
- pais
- numUsuDif
- totalRecaptatPaisAny
- numAplicDif

DESENVOLUPA_ 
DORS

REPRESENTANT
- idPersona

FABRICANT
- idPersona

-MATRIU
- idPersona

N       PERTANY     1

N                 MODEL              1

N

DESCARREGA

N                       CONTRACTAR                               1

N

NTE

1

INSTAL.LAT 

N PARTY

OPERADORS

P

SSOO

1

N

dDispositiu
odiIMEI

idSSOO
idmodel
resolucio
versioSSOO

suari
idIdioma
estat

APLICACIO

SSOO

PAIS
- idPais
- nomPais
- nomISO
- idIdioma
- idDivisa

IDIOMA
- idIdioma
- nomIdioma

dModel
omModel

idFabricant

CATEGORIA

DIVISA
- idDivisa
- nomIdioma
- nomISO4217

FORMA_PAGO

numUsuDif
totalRecaptatPaisAny
numAplicDif

DISPOSITIUS

LOCALITAT
- idILocalitat
- nomILocalitat
- idProvincia

PROVINCIA

N       PERTANY     1

N

1

N                 MODEL              1

APLICACIO
- idAplicacio
- nomApli
- categoria 

SSOO
- idSSOO
- nomSSOO

CATEGORIA
- idCategoria
- nomCategria

PRODUCTE
- idProducte
- idAplicacio
- idSSOO
- versioSSOO
- mida
- resolucio
- enllaçFitxer
- dataPujada
- estat

FORMA_PAGO
- idFormaPago
- noomformaPago

FABRICANT

MODEL_DISPOSITIU

GRUP MATRIU

PROVINCIA
- idIProvincia
- nomProvincia

VERSIONS_HIST
- idVerHis
- idProducte
- dataInici
- dataFi

idProducte
idAplicacio

versioSSOO

enllaçFitxer
dataPujada

dFormaPago
oomformaPago

idProducte
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3.2.-  DISSENY MODEL LÒGIC
 

En aquesta etapa partirem del 
mitjançant el model Entitat / 
model relacional, transformarem les entitats en relacions i les interrelacions en claus 
foranes o noves relacions. 
En el disseny del model lògic trobarem la següent notació:

- Les claus primàries

- Les claus foranes apareixen entre claus i s’indica la taula de referència

- Les claus úniques figuren subratllades amb punts suspensius.
 

3.2.1.- Transformació de les entitats.
 
Comencem per transformar al model relacional, totes les entitats del model conceptual 
en relacions: 
 

IDIOMA (i
Representa els idiomes que es parlen als països.
Ens servirà en les descarregues 

poder mostrar a l’usuari final la descripció i el vídeo de l’aplicació en l’idioma que tingui 
seleccionat al dispositiu mòbil (amb el que faci la descarrega).
 

DIVISA (i
Representa les monedes pel pagament
descarregues. En aquest projecte només 

s’utilitzarà la moneda Euro.
monedes en l’estandard ISO4217

 
PROVINCIA (i
     on { idPais} referencia a PAIS
Representa les províncies pel

tractament de les adreces. 
Nota: l’adreça també s’hagués pogut normalitzar 
amb: tipus de via, nom de la via, número, porta i 
pis, però per simplificar s’ha considerat tot junt.
 
 
 

LOCALITAT (i
     on { idProvincia
Representa les diferents poblacions d’una província 

d’un determinat país, també es guarda el codi postal de la població.
 
 

IDIOMA

DIVISA
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DISSENY MODEL LÒGIC  

En aquesta etapa partirem del resultat obtingut en el disseny conceptual expressat 
ntitat / Relació i el transformarem en una estructura de dades del 

model relacional, transformarem les entitats en relacions i les interrelacions en claus 
 

En el disseny del model lògic trobarem la següent notació: 

primàries figuren subratllades, 

Les claus foranes apareixen entre claus i s’indica la taula de referència

Les claus úniques figuren subratllades amb punts suspensius. 

Transformació de les entitats.  

per transformar al model relacional, totes les entitats del model conceptual 

IDIOMA (idIdioma,nomIdioma) 
Representa els idiomes que es parlen als països. 
Ens servirà en les descarregues d’aplicacions per 

poder mostrar a l’usuari final la descripció i el vídeo de l’aplicació en l’idioma que tingui 
seleccionat al dispositiu mòbil (amb el que faci la descarrega). 

DIVISA (idDivisa, nomDivisa, nomISO4217) 
Representa les monedes pel pagament de les 
descarregues. En aquest projecte només 

s’utilitzarà la moneda Euro. Es guarda la nomenclatura de les 
monedes en l’estandard ISO4217. 

PROVINCIA (idProvincia, nomProvincia, idPais)  
on { idPais} referencia a PAIS 

Representa les províncies pel 
 

: l’adreça també s’hagués pogut normalitzar 
amb: tipus de via, nom de la via, número, porta i 
pis, però per simplificar s’ha considerat tot junt. 

LOCALITAT (idLocalitat, nomLocalitat, idProvincia)  
idProvincia} referencia a PROVINCIA 

Representa les diferents poblacions d’una província 
d’un determinat país, també es guarda el codi postal de la població. 
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resultat obtingut en el disseny conceptual expressat 
i el transformarem en una estructura de dades del 

model relacional, transformarem les entitats en relacions i les interrelacions en claus 

Les claus foranes apareixen entre claus i s’indica la taula de referència 

per transformar al model relacional, totes les entitats del model conceptual 

poder mostrar a l’usuari final la descripció i el vídeo de l’aplicació en l’idioma que tingui 

 

Representa les diferents poblacions d’una província 
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PAIS (idP
     on {idDivisa} referencia a DIVISA
     on {idIdioma} referencia a IDIOMA

Representa els països de tot el mon, amb l’idioma i la moneda oficial.
La codificació dels països es farà segons la
Ens servirà per poder identificar el país de registre dels usuaris, desenvolupadors i 
operadors telefònics, per gestionar les adreces,
les descarregues, per fer estadístiques per països i per poder aplicar preus diferents 
per països,  
 

 

PARTY

Representa les diferents persones que 
Usuaris, Operadors telefònics, Empreses “Matriu”, Fabricants de dispositius mòbils i 
Representants del desenvolupadors
En el model conceptual s’ha volgut 
especialització donat que totes les persones (físiques o jurídiques) que poden 
aparèixer tenen una sèrie de 
adreça, població, província, país, nif
L’entitat superclasse PARTY ens permet modelar les característiques comunes des de 
un punt de vista genèric.  
Les entitats DESENVOLUPADORS
FABRICANT i REPRESENTANT serien les entita
permetrien modelitzar les característiques pròpies de les seves especialitzacions.
 

En un primer moment, he identificat la necessitat de l’entitat superclasse PARTY, però 
posteriorment he reconegut les característiques pròpies 
entitats subclasse, i he decidit tractar
disseny lògic no apareixerà la superclasse PARTY, i cada entitat subclasse
converteix en una entitat que 
 

PAIS

 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

A MÒBILS INTEL.LIGENTS  
 ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA

CONSULTOR                         ESTUDIANT

41 

dPais, codiISO, nomPais, idDivisa, idIdioma)  
on {idDivisa} referencia a DIVISA 

{idIdioma} referencia a IDIOMA 
Representa els països de tot el mon, amb l’idioma i la moneda oficial. 
a codificació dels països es farà segons la ISO 3166-1 alfa-2. 

Ens servirà per poder identificar el país de registre dels usuaris, desenvolupadors i 
per gestionar les adreces, per identificar el país on es realitzen 

les descarregues, per fer estadístiques per països i per poder aplicar preus diferents 

 

PARTY (idPersona, nomPer, cognom1, cognom2
codiPostal, idLocalitat, nif, estat, dataEstat

on {idPais} referencia a PAIS 
Representa les diferents persones que poden intervenir a la BD: Desenvolupadors, 
Usuaris, Operadors telefònics, Empreses “Matriu”, Fabricants de dispositius mòbils i 

s del desenvolupadors.  

En el model conceptual s’ha volgut especificar en forma de generalització / 
especialització donat que totes les persones (físiques o jurídiques) que poden 
aparèixer tenen una sèrie de característiques en comú, com són: nom, cognoms,

població, província, país, nif. 
L’entitat superclasse PARTY ens permet modelar les característiques comunes des de 

Les entitats DESENVOLUPADORS, USUARIS, OPERADORS, GRUP_MATRIU, 
FABRICANT i REPRESENTANT serien les entitats subclasse de PARTY, i ens 
permetrien modelitzar les característiques pròpies de les seves especialitzacions.

En un primer moment, he identificat la necessitat de l’entitat superclasse PARTY, però 
posteriorment he reconegut les característiques pròpies i especifiques que de les 
entitats subclasse, i he decidit tractar-les de forma independent, això doncs en el 
disseny lògic no apareixerà la superclasse PARTY, i cada entitat subclasse

que tindrà els atributs propis que li corresponguin
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Ens servirà per poder identificar el país de registre dels usuaris, desenvolupadors i 
per identificar el país on es realitzen 

les descarregues, per fer estadístiques per països i per poder aplicar preus diferents 

ognom2, adreça, 
ataEstat) 

: Desenvolupadors, 
Usuaris, Operadors telefònics, Empreses “Matriu”, Fabricants de dispositius mòbils i 

especificar en forma de generalització / 
especialització donat que totes les persones (físiques o jurídiques) que poden 

en comú, com són: nom, cognoms, 

L’entitat superclasse PARTY ens permet modelar les característiques comunes des de 

, USUARIS, OPERADORS, GRUP_MATRIU, 
ts subclasse de PARTY, i ens 

permetrien modelitzar les característiques pròpies de les seves especialitzacions. 

En un primer moment, he identificat la necessitat de l’entitat superclasse PARTY, però 
i especifiques que de les 

les de forma independent, això doncs en el 
disseny lògic no apareixerà la superclasse PARTY, i cada entitat subclasse es 

esponguin. 
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REPRESENTANT (i
cognom1
idLocalitat

Representa els representants dels desenvolupadors d’aplicacions. 
Es guarden les dades que 
 

Nota: l’adreça també s’hagués pogut normalitzar amb: tipus de via, 
nom de la via, número, porta i pis
 

DESENVOLUPADORS
codiPostal, 
idRepresentant

Representa els desenvolupadors de les aplicacions.
identificar al desenvolupador, l’adreça de les seves oficines centrals, el país de registre 
(que pot ser diferent del de l’adreça de les oficines per raons fiscals) i el seu 
representant. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUP_MATRIU (i
codiPostal,

on {idLocalitat} referencia a LOCALITAT
Representa les empreses matriu dels operadors telefònics.
permeten identificar-les  
 
 
 
 
 
 

DESENVOLUPA-
DORS
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REPRESENTANT (idRepresentant, nom, 
ognom1, cognom2, nif, adreça, codiPostal, 

idLocalitat, estat, dataEstat)  
on {idLocalitat} referencia a LOCALITAT 

Representa els representants dels desenvolupadors d’aplicacions. 
Es guarden les dades que permeten identificar als representants. 

: l’adreça també s’hagués pogut normalitzar amb: tipus de via, 
nom de la via, número, porta i pis  però per simplificar s’ha considerat tot junt.

DESENVOLUPADORS (idDesenv, nomDesenv, codiIdent
codiPostal, idLocalitat, numTel, paginaWeb, eMail, 

epresentant, estat, dataEstat)  
on {idLocalitat} referencia a LOCALITAT 
on {idRepresentant} referencia a REPRESENTANT
on {idPaisRegistre} referencia a PAIS 

desenvolupadors de les aplicacions. Es guarden les dades per 
identificar al desenvolupador, l’adreça de les seves oficines centrals, el país de registre 
(que pot ser diferent del de l’adreça de les oficines per raons fiscals) i el seu 

GRUP_MATRIU (idGrupMatriu, nomGrupMatriu, codiIdent
codiPostal, idLocalitat, estat, dataEstat)  

on {idLocalitat} referencia a LOCALITAT 
les empreses matriu dels operadors telefònics.  Es guarden les dades que 
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però per simplificar s’ha considerat tot junt. 

codiIdent, adreça, 
, idPaisRegistre, 

REPRESENTANT 

Es guarden les dades per 
identificar al desenvolupador, l’adreça de les seves oficines centrals, el país de registre 
(que pot ser diferent del de l’adreça de les oficines per raons fiscals) i el seu 

, nomGrupMatriu, codiIdent, adreça, 

Es guarden les dades que 
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OPERADORS (i
codiPostal, 
dataEstat

Representa els 
operadors telefònics 
dels usuaris. Es 
guarden les dades que 
permeten identificar 
als operadors 
telefònics, el país on 
operen i al grup 
empresarial que 
pertanyen. 
 
 
 
 
 
 

USUARIS
codiPostal,
idPaisRegistre

 
Representa els usuaris 
que es descarregaran les 
aplicacions. Es guarden 
les dades que permeten 
identificar als usuaris 
finals, el número de 
telèfon, el país de registre 
i l’operador telefònic amb 
el qual tenen contractada 
la línia del telèfon. 

 
 

CATEGORIA (
Representa la categoria a la qual pertany 
l’aplicació, per exemple: música, jocs, etc.

permetrà poden filtrar les aplicacions en funció de la seva tipologia.

OPERADORS

USUARIS

CATEGORIA
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OPERADORS (idOperador, nomOperador, codiIdent
codiPostal, idLocalitat, idPaisRegistre, idGrupMatriu, 
ataEstat)  

on {idLocalitat} referencia a LOCALITAT 
on {idPaisRegistre} referencia a PAIS 
on {idGrupMatriu} referencia a GRUP_MATRIU

SUARIS (idUsuari, nomUsuari, cognom1, cognom2
codiPostal, idLocalitat, nif, idOperador, numTelefon
idPaisRegistre, estat, dataEstat)  

on {idLocalitat} referencia a LOCALITAT 
on {idOperador} referencia a OPERADORS
on {idPaisRegistre} referencia a PAIS 

 

CATEGORIA (idCategoria, nomCategoria) 
Representa la categoria a la qual pertany 
l’aplicació, per exemple: música, jocs, etc. Ens 

permetrà poden filtrar les aplicacions en funció de la seva tipologia. 
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codiIdent, adreça, 
idGrupMatriu, estat, 

GRUP_MATRIU  

ognom2, adreça, 
umTelefon, eMail, 

referencia a OPERADORS 
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APLICACIO (
  
Representa les aplicacions per a mòbils 

dades que permeten identificar les aplicacions: el nom de l’aplicació que serà única per 
tots els SSOO i versions, i la categoria en la qual es troba l’aplicació.

SSOO (
Representa els diferents Sistemes Operatius que 
tenen instal·lats els dispositius mòbils.

tant en els dispositius mòbils com en les aplicacions
SSOO que suporten. 
 

PRODUCTE (
enllaçFitxer
 

          on {idSSOO }
Representa les aplicacions 
del dispositiu mòbil. Es guarden
aplicacions + SSOO + versió), la mida de l’aplicació en funció del SSOO, la data de 
pujada de l’aplicació, la resolució mínima de la pantalla i l’enllaç al fitxer binari de 
l’aplicació. 

FABRICANT (i
adreça, 

Representa els fabricants de dispositius mòbils. Es guarden les dades que 
permeten identificar als fabricants.
 

APLICACIO

SSOO

PRODUCTE
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APLICACIO (idAplicacio, nomApli, idCategoria) 

 on {idCategoria} referencia a CATEGORIA
Representa les aplicacions per a mòbils intel·ligents.

dades que permeten identificar les aplicacions: el nom de l’aplicació que serà única per 
tots els SSOO i versions, i la categoria en la qual es troba l’aplicació. 

 
SSOO (idSSOO, nomSSOO) 
Representa els diferents Sistemes Operatius que 
tenen instal·lats els dispositius mòbils. Ens servirà 

tant en els dispositius mòbils com en les aplicacions per identificar el 

PRODUCTE (codiProducte, idAplic, idSSOO, versio
enllaçFitxer, resolucio,dataPujada, estatVersio) 

on {idAplic }, referencia a APLICACIO 
on {idSSOO }, referencia a  SSOO 

Representa les aplicacions a descarregar per l’usuari en funció del sistema operatiu 
Es guarden les dades que permeten identificar els productes ( 

aplicacions + SSOO + versió), la mida de l’aplicació en funció del SSOO, la data de 
pujada de l’aplicació, la resolució mínima de la pantalla i l’enllaç al fitxer binari de 

 
FABRICANT (idFabricant, nomFabricant, codiIdent

codiPostal, idLocalitat, estat, dataEstat)  
on {idLocalitat} referencia a LOCALITAT 

Representa els fabricants de dispositius mòbils. Es guarden les dades que 
permeten identificar als fabricants. 
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referencia a CATEGORIA 
. Es guarden les 

dades que permeten identificar les aplicacions: el nom de l’aplicació que serà única per 

 

Representa els diferents Sistemes Operatius que 
Ens servirà 

per identificar el 

ersioSSOO, mida, 

a descarregar per l’usuari en funció del sistema operatiu 
les dades que permeten identificar els productes ( 

aplicacions + SSOO + versió), la mida de l’aplicació en funció del SSOO, la data de 
pujada de l’aplicació, la resolució mínima de la pantalla i l’enllaç al fitxer binari de 

 

codiIdent, 

Representa els fabricants de dispositius mòbils. Es guarden les dades que 
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MODEL_DISPOSI

Representa els diferents models de dispositius mòbils.
les dades que permeten identificar els models de dispositius mòbils i el seu

 
DISPOSITIU (
versioSSOO
      on {idSSOO

   on {idModel
   on {idUsuari
   on {idIdioma
Representa els dispositius mòbils que té un usuari.
permeten identificar els dispositius, a l’usuari que pertany, el model, la resolució de la 
pantalla i l’idioma que hi ha configurat al dispositiu mòbil, el qual permetrà que pugui
visualitzar les aplicacions en aquest idioma.
 
 
 
 

FORMA
Representa les formes de pagament de les descarregues.

MODEL_DISPOST
IU

DISPOSITIU

FORMA_PAGO
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MODEL_DISPOSITIU (idModel, nomModel, idFabricant
on {idFabricant} referencia a FABRICANT  

Representa els diferents models de dispositius mòbils.
les dades que permeten identificar els models de dispositius mòbils i el seu

DISPOSITIU (idDispositiu, codiIMEI, idUsuari
SSOO, idModel, resolucio, idIdiomaDisp, estat

dSSOO} referencia a SSOO 
dModel} referencia a MODEL_DISPOSITIU 
dUsuari} referencia a USUARIS 
idIdiomaDisp} referencia a IDIOMA 

Representa els dispositius mòbils que té un usuari. Es guarden les dades que 
permeten identificar els dispositius, a l’usuari que pertany, el model, la resolució de la 

oma que hi ha configurat al dispositiu mòbil, el qual permetrà que pugui
visualitzar les aplicacions en aquest idioma. 

FORMA_PAGO (idFormaPago, nomFormaPago)  
Representa les formes de pagament de les descarregues.
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, idFabricant) 
 

Representa els diferents models de dispositius mòbils. Es guarden 
les dades que permeten identificar els models de dispositius mòbils i el seu fabricant. 

 

idUsuari, idSSOO, 
, estat) 

Es guarden les dades que 
permeten identificar els dispositius, a l’usuari que pertany, el model, la resolució de la 

oma que hi ha configurat al dispositiu mòbil, el qual permetrà que pugui 

Representa les formes de pagament de les descarregues. 
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LOG (i
paramIn, 
Representa els procediments executats i

els paràmetres d’entrada i els de sortida
emmagatzemar les dades corresponents als procediments 
executats, els paràmetres d’entrada i sortida i la data i hora 
d’execució. 

ESTADISTICA_
totalDiners
Representa e

de la plataforma fins ara mateix
en descàrregues a la plataforma fins ara mateix

ESTADISTICA_
desenvMaxDesc
aplicMesRecaptat

Representa el número mig d’aplicacions
usuari en un any concret. 
Representa, el desenvolupador que tingui el
de descàrregues (sumant totes les
seves aplicacions que s’hagin
aquest número en un any concret.
Representa l’aplicació que més diners ha 
desenvolupador en un any concret.

ESTADISTICA_
ingressosAnyPais
 

Representa el número d’usuaris
un any i un país concrets. 
Representa els ingressos totals que han
en descàrregues d’aplicacions en 
Representa el número d’aplicacions
en un any i un país concret

LOG

ESTADÍSTICA 
1-2

ESTADISTICA
3-4-5

ESTADISTICA
6-7-8
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idLog, datahoraLog, procediment, 
aramIn, paramOut)  

Representa els procediments executats i 
paràmetres d’entrada i els de sortida. Ens permet 

emmagatzemar les dades corresponents als procediments 
executats, els paràmetres d’entrada i sortida i la data i hora 

 
STADISTICA_1-2 (totalDescarregues, 

totalDiners) 
Representa el número total de descàrregues 

mateix i el número total d’euros generats 
plataforma fins ara mateix. 

 
ESTADISTICA_3-4-5 (any, mitjaDescUsu, 
desenvMaxDesc, numDescDesen, 
aplicMesRecaptat, desenvMesRecaptat ) 

número mig d’aplicacions descarregades per 

, el desenvolupador que tingui el màxim número 
de descàrregues (sumant totes les descàrregues de totes les 
seves aplicacions que s’hagin realitzat aquell any), així com 

en un any concret. 
l’aplicació que més diners ha recaptat en descàrregues així com el seu 

en un any concret. 
 

ESTADISTICA_6-7-8 (any, idPais, numUsu
ingressosAnyPais, numAplicMinDes) 

el número d’usuaris diferents que han fet com a mínim una descàrrega
 

ingressos totals que han generat els usuaris registrats en aquell país 
d’aplicacions en un any i un país concrets. 

d’aplicacions diferents descarregades com a mínim una vegada
un any i un país concrets. 
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en descàrregues així com el seu 

numUsuMinDes, 

diferents que han fet com a mínim una descàrrega en 

generat els usuaris registrats en aquell país 

diferents descarregades com a mínim una vegada 
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3.2.2.- Transformació de les interrelacions
 

Per a transformar una interrelació cal tenir en c
entitats són obligatòries o opcionals a la interrelació.
 

 

Procedim a transformar al model relacional, totes les interrelacions del model 
conceptual en relacions: 
 

AUTOR (
 
 

Relació que en permet saber qui son els desenvolupadors de les aplicacions.
Donat que una aplicació pot tenir més d’un desenvolupador, la connectivitat de la 
interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al model lògic amb una nova 
Relació. 

AUTOR
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sformació de les interrelacions  

Per a transformar una interrelació cal tenir en compte el tipus de connectivitat i 
o opcionals a la interrelació. 

Procedim a transformar al model relacional, totes les interrelacions del model 

AUTOR (idAutor, idProducte, idDesenv) 
on {idProdcute} referencia a PRODUCTE 
on {idDesenv} referencia a DESENVOLUPADOR

Relació que en permet saber qui son els desenvolupadors de les aplicacions.
Donat que una aplicació pot tenir més d’un desenvolupador, la connectivitat de la 
interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al model lògic amb una nova 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA  
CONSULTOR                         ESTUDIANT  

 

ompte el tipus de connectivitat i si les 

 

Procedim a transformar al model relacional, totes les interrelacions del model 

DESENVOLUPADOR 
Relació que en permet saber qui son els desenvolupadors de les aplicacions. 
Donat que una aplicació pot tenir més d’un desenvolupador, la connectivitat de la 
interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al model lògic amb una nova 
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DESCRIPCIO
  
  

Relació que permet obtenir la descripció d’una aplicació en diferents idiomes.
Donat que una aplicació pot tenir 
la interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al model lògic amb una nova 
Relació. 
 

 
 
 
 
 

VIDEO (
 

          on {idIdioma} referencia a IDIOMA
Relació que permet enllaçar a un vídeo de demostració de l’aplicació.
Donat que una aplicació pot tenir un vídeo de demostració diferent en més d’un 
idioma, la connectivitat de la 
model lògic amb una nova Relació

PREUS (
 

Relació que permet obtenir el preu d’una 
preus estaran en la moneda EURO.
per cada país, la connectivitat de la interrelació binaria és M:N, per tant es transforma
al model lògic amb una nova Relació
 

 

PREUS

VIDEO
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DESCRIPCIO (idDescripcio, idAplicacio, idIdioma, descripcio)
  on {idAplicacio} referencia a APLICACIO
  on {idIdioma} referencia a IDIOMA

Relació que permet obtenir la descripció d’una aplicació en diferents idiomes.
Donat que una aplicació pot tenir la descripció en més d’un idioma, la connectivitat de 
la interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al model lògic amb una nova 

 
VIDEO (idVideo, idProducte, idIdioma, enllaçVideo)

on {idProducte} referencia a PRODUCTE 
on {idIdioma} referencia a IDIOMA 

Relació que permet enllaçar a un vídeo de demostració de l’aplicació. 
Donat que una aplicació pot tenir un vídeo de demostració diferent en més d’un 
idioma, la connectivitat de la interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al 
model lògic amb una nova Relació. 

PREUS (idPreus, idProducte, idPais, preu, idDivisa
 on {idProducte} referencia a PRODUCTE 
on {idPais} referencia a PAIS 
on {idDivisa} referencia a DIVISA 

Relació que permet obtenir el preu d’una aplicació en un determinat país. Tots els 
preus estaran en la moneda EURO. Donat que el preu d’una aplicació pot ser diferent 
per cada país, la connectivitat de la interrelació binaria és M:N, per tant es transforma
al model lògic amb una nova Relació 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA  
CONSULTOR                         ESTUDIANT  

 

, descripcio) 
referencia a APLICACIO 

referencia a IDIOMA 
Relació que permet obtenir la descripció d’una aplicació en diferents idiomes. 

, la connectivitat de 
la interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al model lògic amb una nova 

) 

Donat que una aplicació pot tenir un vídeo de demostració diferent en més d’un 
interrelació binaria és M:N, per tant es transforma al 

idDivisa) 

aplicació en un determinat país. Tots els 
Donat que el preu d’una aplicació pot ser diferent 

per cada país, la connectivitat de la interrelació binaria és M:N, per tant es transforma 
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DESCARREGA (
dataDesc, 
idPaisRegUs

   on {idProducte} referencia a PRODUCTE
   on {idUsuari
   on {idPaisRegUs
   on {idOperador
   on {idDisp
   on {idmodePag
   on {idDivisa
Relació que permet gestionar les descarregues de les apli
usuari en qualsevol dels seus dispositius
pròpies d’una descarrega, com són: la data de la descarrega, l’aplicació, l’usuari, el 
preu pagat, el mode de pagament, el país on s’ha realitzat la 
telefònic a traves del qual s’ha realitzat la descarrega.
 

VERSIONS_HIST (
 on {idProducte} referencia a PRODUCTE
Relació que permet saber en tot moment el/s període/s de temps 

que una determinada versió ha estat en estat ACTIU. 

DESCARREGA
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DESCARREGA (idDescarrega, idProducte, idUsuari, idOperador, 
dataDesc, idDispositiu, preuDesc, idDivisa, 
idPaisRegUs) 

on {idProducte} referencia a PRODUCTE 
idUsuari} referencia a USUARIS 
idPaisRegUs} referencia a PAIS 
idOperador} referencia a OPERADORS 
idDispositiu} referencia a DISPOSITIUS 
idmodePag} referencia a FORMA_PAGO 
dDivisa} referencia a DIVISA 

Relació que permet gestionar les descarregues de les aplicacions que ha realitzat un 
usuari en qualsevol dels seus dispositius. Ens permet emmagatzemar les dades 
pròpies d’una descarrega, com són: la data de la descarrega, l’aplicació, l’usuari, el 
preu pagat, el mode de pagament, el país on s’ha realitzat la descarrega i l’operador 
telefònic a traves del qual s’ha realitzat la descarrega. 

VERSIONS_HIST (idVerHist, idProducte, dataInici, dataFi)
on {idProducte} referencia a PRODUCTE 

Relació que permet saber en tot moment el/s període/s de temps 
que una determinada versió ha estat en estat ACTIU.  
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, idUsuari, idOperador,  
idDivisa, idmodePag, 

cacions que ha realitzat un 
Ens permet emmagatzemar les dades 

pròpies d’una descarrega, com són: la data de la descarrega, l’aplicació, l’usuari, el 
descarrega i l’operador 

 
, dataInici, dataFi) 

Relació que permet saber en tot moment el/s període/s de temps 
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3.2.3.- Diagrama lò gic relacional.
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3.3.-  DISSENY FISIC 
 
En aquesta etapa es transforma 
l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i es completa amb aspectes 
d’implementació física que dependran de
Per tal d’obtenir un bon rendiment de la
característiques dels processos que
els camins d’accés que utilitzen
volums que s’espera tenir de les diferents dades que es volen emmagatzemar
Aquesta etapa correspon a la creació de la BD, usuaris, tablespaces, 
(atributs, claus primàries, claus foranes), seqüències
 
3.3.1.- INSTAL·LACIÓ PROGRAMARI I CONFIGURACIÓ ENTORN 
 

S’ha procedit a efectuar la 
Dades (SGBD)  amb 
aquest cas treballarem amb 
 
Posteriorment, instal·larem un editor gràfic
3.1.07 que ens facilitarà el desenvolupament i l’execució de consultes i 
scripts sobre la base de dades ORACLE. 
 
Creació de la BD
Utilitzarem la base de dades que es crea per defecte durant la 
d’Oracle. 
 

 
3.3.2.- CREACIÓ DELS TABLESPACES
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n aquesta etapa es transforma l’estructura obtinguda a l’etapa del disseny lògic amb 
l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i es completa amb aspectes 
d’implementació física que dependran de l’SGBD. 

rendiment de la base de dades, s’han de tenir en compte 
característiques dels processos que consulten i actualitzen la base de dades com ara 
els camins d’accés que utilitzen i les freqüències d’execució. També cal considerar els 

de les diferents dades que es volen emmagatzemar
esta etapa correspon a la creació de la BD, usuaris, tablespaces, 

(atributs, claus primàries, claus foranes), seqüències i disparadors. 

PROGRAMARI I CONFIGURACIÓ ENTORN  

S’ha procedit a efectuar la instal·lació  del Sistema de Gestió de Base de 
amb la qual  efectuarem la implementació de la BBDD, en 

aquest cas treballarem amb Oracle Database 11g Express Edition

instal·larem un editor gràfic , el Oracle SQL Developer v 
que ens facilitarà el desenvolupament i l’execució de consultes i 

scripts sobre la base de dades ORACLE.  

BD 
tilitzarem la base de dades que es crea per defecte durant la 

CREACIÓ DELS TABLESPACES  

La base de dades tindrà dos 
espais lògics (tablespaces), un per 
les dades i l’altre pels 
Al tablespace de dades hi haurà 
les taules de dades i al tablespace 
d’índex hi haurà els 
El tablespace de dades 
s’anomenarà APPS_DA
de l’índex APPS_INDEXS
L’script corresponent dels 
tablespaces és: 
 0-Creacio_tablespaces.sql
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a l’etapa del disseny lògic amb 
l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i es completa amb aspectes 

base de dades, s’han de tenir en compte les 
consulten i actualitzen la base de dades com ara 

i les freqüències d’execució. També cal considerar els 
de les diferents dades que es volen emmagatzemar. 

esta etapa correspon a la creació de la BD, usuaris, tablespaces, índexs, taules 

Sistema de Gestió de Base de 
efectuarem la implementació de la BBDD, en 

Oracle Database 11g Express Edition. 

el Oracle SQL Developer v 
que ens facilitarà el desenvolupament i l’execució de consultes i 

tilitzarem la base de dades que es crea per defecte durant la instal·lació 

La base de dades tindrà dos 
(tablespaces), un per 

les dades i l’altre pels índexs. 
Al tablespace de dades hi haurà 
les taules de dades i al tablespace 

hi haurà els índexs. 
El tablespace de dades 
s’anomenarà APPS_DADES i el 

APPS_INDEXS. 
L’script corresponent dels 

Creacio_tablespaces.sql 
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3.3.2.- CREACIÓ USUARI I ASSIGNACIÓ DE PRIVILEGIS
 

Mitjançant l’usuari SYSTEM, e
amb els privilegis suficients per accedir als tab
taules, funcions, procediments, triggers, 
etc. 

L’script corresponent a la creació d’usuari i assignació de privilegis és:
 1-Creacio_Usuari.sql

 
3.3.2.- CREACIÓ DE LES TAULES
 
A partir de la informació del model relacional, obtenim la definició de les taules que 
formaran la base de dades. 
Cada taula conté: 

-  els atributs necessaris per emmagatzemar tota la informació sol·licitada en 
els requeriments funcionals
date,....) 

- la restricció PRIMARY KEY (PK) per definir la/les clau/s primària/es de la 
taula 

- la/es restricció/ns FOREIGN KEY (FK) per definir la/es relació/ns amb una o 
més taules 

- la restricció DEFAULT (si és el cas) per d
determinat atribut o columna de la taula 

- la restricció NOT NULL per determinar l’obligatorietat d’una columna
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CREACIÓ USUARI I ASSIGNACIÓ DE PRIVILEGIS  

Mitjançant l’usuari SYSTEM, es crea l’usuari APPS amb password mjt123 
amb els privilegis suficients per accedir als tablespaces creats, 
taules, funcions, procediments, triggers, per executar els scripts de la BD

L’script corresponent a la creació d’usuari i assignació de privilegis és: 
Creacio_Usuari.sql 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREACIÓ DE LES TAULES   

A partir de la informació del model relacional, obtenim la definició de les taules que 
formaran la base de dades.  

els atributs necessaris per emmagatzemar tota la informació sol·licitada en 
els requeriments funcionals del sistema i el tipus d’atribut (varchar, number, 

la restricció PRIMARY KEY (PK) per definir la/les clau/s primària/es de la 

la/es restricció/ns FOREIGN KEY (FK) per definir la/es relació/ns amb una o 

la restricció DEFAULT (si és el cas) per definir els valors per defecte d’un 
determinat atribut o columna de la taula  

la restricció NOT NULL per determinar l’obligatorietat d’una columna
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amb password mjt123 
lespaces creats, per crear 

per executar els scripts de la BD, 

 

A partir de la informació del model relacional, obtenim la definició de les taules que 

els atributs necessaris per emmagatzemar tota la informació sol·licitada en 
tipus d’atribut (varchar, number, 

la restricció PRIMARY KEY (PK) per definir la/les clau/s primària/es de la 

la/es restricció/ns FOREIGN KEY (FK) per definir la/es relació/ns amb una o 

efinir els valors per defecte d’un 

la restricció NOT NULL per determinar l’obligatorietat d’una columna 
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- la restricció UNIQUE (valors únics) per garantir que els valors d’una columna 
o conjunt de columnes d’una taul

- la restricció CHECK (regles de validació)
que es permetran 

 

Durant la creació de les taules s’ha especificat que 
guardaran al tablespace que s’ha creat per a tal efecte: 
 
 

3.3.3.- CREACIÓ D’ÍNDEXS 
 

L’SGBD Oracle crea automàticament un índex de tipus UNIQUE per cada clau 
primària (PK) que es declara a la base de dades i també per cada clau alternativa 
UNIQUE) que s’hagi declarat.
Durant la creació de les taules s’ha especificat que aquests índexs es guardaran al 
tablespace que s’ha creat per a tal efecte: 
 

3.3.4.- CREACIÓ DE LES SEQÜÈNCIES
 

Una seqüència és un objecte que s'utilitza per ge
Això pot ser útil quan es necessita per crear un 
principal. 
Totes les taules de la base de dades, a excepció de les taules estadístiques, tenen un 
atribut que fa de codi identificatiu únic, 
la base de dades en el moment de la inserció de nous registres, per tal efecte s’han 
creat les seqüències que començaran amb el valor 1 i s’aniran autoincrementant amb 
el valor de 1. 
 

3.3.5.- CREACIÓ DELS DISPARADORS
 

Els disparadors són uns components que s'executen d'una
es produeix un esdeveniment determinat. si es compleix una
s'executa una acció. 
Es creen els disparadors que associats a les seqüències faran qu
s’introdueixi un nou registre a la base de dades, el disparador associat incrementa en 
1 el valor de la seqüència i l’inserta al camp definit a tal efecte.
D’aquesta manera ens assegurem que no s’introdueixin dades a cap taula amb codi 
identificador repetit. 
També s’han utilitzat els disparadors per assignar valors com sysdate a camps de 
dates i per assignar valors com la divisa EUROS que serà la única que es contemplarà 
en aquest projecte. 
L’script corresponent a la creació de les taules,
disparadors és: 
   2-Creacio_BD.sql
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la restricció UNIQUE (valors únics) per garantir que els valors d’una columna 
o conjunt de columnes d’una taula prendran valors únic 

la restricció CHECK (regles de validació) (si és el cas), per definir les valors 
que es permetran acceptar en una determinada columna. 

Durant la creació de les taules s’ha especificat que les dades d’aquesta taules 
guardaran al tablespace que s’ha creat per a tal efecte: APPS_DADES

CREACIÓ D’ÍNDEXS  

L’SGBD Oracle crea automàticament un índex de tipus UNIQUE per cada clau 
primària (PK) que es declara a la base de dades i també per cada clau alternativa 

que s’hagi declarat. 
Durant la creació de les taules s’ha especificat que aquests índexs es guardaran al 
tablespace que s’ha creat per a tal efecte: APPS_INDEXS. 

CREACIÓ DE LES SEQÜÈNCIES  

Una seqüència és un objecte que s'utilitza per generar una seqüència de n
Això pot ser útil quan es necessita per crear un número únic per actuar com a clau 

Totes les taules de la base de dades, a excepció de les taules estadístiques, tenen un 
atribut que fa de codi identificatiu únic, aquest camp serà assignat automàticament per 
la base de dades en el moment de la inserció de nous registres, per tal efecte s’han 
creat les seqüències que començaran amb el valor 1 i s’aniran autoincrementant amb 

DISPARADORS 

ls disparadors són uns components que s'executen d'una manera automàtica quan 
es produeix un esdeveniment determinat. si es compleix una condició, aleshores 

Es creen els disparadors que associats a les seqüències faran que cada vegada que 
s’introdueixi un nou registre a la base de dades, el disparador associat incrementa en 
1 el valor de la seqüència i l’inserta al camp definit a tal efecte. 
D’aquesta manera ens assegurem que no s’introdueixin dades a cap taula amb codi 

També s’han utilitzat els disparadors per assignar valors com sysdate a camps de 
dates i per assignar valors com la divisa EUROS que serà la única que es contemplarà 

L’script corresponent a la creació de les taules, restriccions, índexs, seqüències i 

Creacio_BD.sql  
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la restricció UNIQUE (valors únics) per garantir que els valors d’una columna 

, per definir les valors 

les dades d’aquesta taules es 
APPS_DADES. 

L’SGBD Oracle crea automàticament un índex de tipus UNIQUE per cada clau 
primària (PK) que es declara a la base de dades i també per cada clau alternativa 

Durant la creació de les taules s’ha especificat que aquests índexs es guardaran al 

nerar una seqüència de números. 
únic per actuar com a clau 

Totes les taules de la base de dades, a excepció de les taules estadístiques, tenen un 
aquest camp serà assignat automàticament per 

la base de dades en el moment de la inserció de nous registres, per tal efecte s’han 
creat les seqüències que començaran amb el valor 1 i s’aniran autoincrementant amb 

manera automàtica quan 
condició, aleshores 

e cada vegada que 
s’introdueixi un nou registre a la base de dades, el disparador associat incrementa en 

D’aquesta manera ens assegurem que no s’introdueixin dades a cap taula amb codi 

També s’han utilitzat els disparadors per assignar valors com sysdate a camps de 
dates i per assignar valors com la divisa EUROS que serà la única que es contemplarà 

restriccions, índexs, seqüències i 
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4.- IMPLEMENTACIÓ
 

Una vegada creada la base de dades, s’ha procedit a la implementació 
del codi per tal de desenvolupar totes les funcionalitats requerides pel 
nostre Client.
 

S’han creat els scripts de creació de taules, índexs, seqüències i disparadors i s’han 
implementat els procediments, funcions i vistes necessàries per tal que es puguin realitzar 
totes les funcionalitats requerides. El llenguatge utilitzat ha estat el PL/SQL
 

Tots els procediments i funcions
indica si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor OK) o si ha fracassat (valor ERROR + 
TIPUS D’ERROR), el qual queda enregistrat a la taula LOGS, també disposen d’un 
tractament d’excepcions adaptat a les 
crides a procediments o funcions queden registrats a la taula LOGS, on s’indica el nom del 
procediment, els paràmetres d’entrada i els de sortida.
L’especificació dels proc
paràmetres d’entrada i sortida, els errors que controla, la signatura de crida i inclouen 
comentaris que expliquen el comportament intern per a facilitar el manteniment posterior 
d’aquests. 
 

4.1.- Procediments ABM  
 

L’script corresponent a la implementació de les funcionalitats ABM és:
 5-CARREGAR_PROCEDIMENTS_ABM.sql
 

1. Gestió d’usuaris: Alta, Baixa i Modificació.
 

 

ALTA 

Paràmetres entrada

Paràmetres sortida
Comprovacions 

Errors 

Signatura 
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IMPLEMENTACIÓ  

Una vegada creada la base de dades, s’ha procedit a la implementació 
del codi per tal de desenvolupar totes les funcionalitats requerides pel 
nostre Client. 

creat els scripts de creació de taules, índexs, seqüències i disparadors i s’han 
implementat els procediments, funcions i vistes necessàries per tal que es puguin realitzar 
totes les funcionalitats requerides. El llenguatge utilitzat ha estat el PL/SQL

Tots els procediments i funcions disposen d’un paràmetre de sortida anomenat RSP que 
indica si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor OK) o si ha fracassat (valor ERROR + 
TIPUS D’ERROR), el qual queda enregistrat a la taula LOGS, també disposen d’un 

tament d’excepcions adaptat a les característiques de cada funcionalitat
crides a procediments o funcions queden registrats a la taula LOGS, on s’indica el nom del 
procediment, els paràmetres d’entrada i els de sortida. 

ediments i funcions inclou, la descripció del propòsit, els 
paràmetres d’entrada i sortida, els errors que controla, la signatura de crida i inclouen 
comentaris que expliquen el comportament intern per a facilitar el manteniment posterior 

 

L’script corresponent a la implementació de les funcionalitats ABM és: 
CARREGAR_PROCEDIMENTS_ABM.sql 

Gestió d’usuaris: Alta, Baixa i Modificació.  

Afegeix les dades d'un usuari a la taula USUARIS.
Actualitza les dades estadística del mòdul_est_345.

Paràmetres entrada a_nomusuari, a_cognom1, a_cognom2, a_nif, a_numtelefon, a_adreca, 
a_idlocalitat, a_codipostal, a_idpaisregistre, a_email, a_idoperador, 
a_dataestat 
Els valors atributs IDUSUARI i ESTAT s’inserten automàti
el disparador associat a la taula USUARIS 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Es verificarà que: 

- l’usuari no existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls
- el país de registre sigui igual que el de l’operador
- el telèfon tingui 9 dígits 

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL
ERROR: ESTAT NOMÉS POT SER A (ALTA) 
ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR/USUARI INCORRECTE
ERROR: CLAU UNICA: NIF, NO POT HAVER-HI DUPLICATS
ERROR: CLAU UNICA: NUMERO TELEFON, NO POT HAVER
ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS   
ALTA_USUARI('Joan','Castello','Castello','43536988V','698784752', 'C/ 
MAJOR, 5', 2, '25140',1,'joan_castello@gmail.com', 1,'1/01/2011',RSP)
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Una vegada creada la base de dades, s’ha procedit a la implementació 
del codi per tal de desenvolupar totes les funcionalitats requerides pel 

creat els scripts de creació de taules, índexs, seqüències i disparadors i s’han 
implementat els procediments, funcions i vistes necessàries per tal que es puguin realitzar 
totes les funcionalitats requerides. El llenguatge utilitzat ha estat el PL/SQL. 

disposen d’un paràmetre de sortida anomenat RSP que 
indica si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor OK) o si ha fracassat (valor ERROR + 
TIPUS D’ERROR), el qual queda enregistrat a la taula LOGS, també disposen d’un 

de cada funcionalitat, totes les 
crides a procediments o funcions queden registrats a la taula LOGS, on s’indica el nom del 

ediments i funcions inclou, la descripció del propòsit, els 
paràmetres d’entrada i sortida, els errors que controla, la signatura de crida i inclouen 
comentaris que expliquen el comportament intern per a facilitar el manteniment posterior 

 

Afegeix les dades d'un usuari a la taula USUARIS. 
estadística del mòdul_est_345. 

a_nomusuari, a_cognom1, a_cognom2, a_nif, a_numtelefon, a_adreca, 
a_idlocalitat, a_codipostal, a_idpaisregistre, a_email, a_idoperador, 

Els valors atributs IDUSUARI i ESTAT s’inserten automàticament amb 
 

(Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

els camps obligatoris no siguin nuls 
igual que el de l’operador 

ERROR: PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 

ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR/USUARI INCORRECTE 
HI DUPLICATS 

ERROR: CLAU UNICA: NUMERO TELEFON, NO POT HAVER-HI DUPLICATS  
ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS    
ALTA_USUARI('Joan','Castello','Castello','43536988V','698784752', 'C/ 

'25140',1,'joan_castello@gmail.com', 1,'1/01/2011',RSP) 
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U
S

U
A

R
IS

 

BAIXA 

Paràmetres entrada
Paràmetres sortida
Comprovacions 

Errors 

Signatura 

MODIFICACIÓ

Paràmetres entrada

Paràmetres sortida
Comprovacions 

Errors 

Signatura 
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Esborra les dades d'un usuari a la taula USUARIS si no te cap 
descarrega associada, en cas que en tingui alguna es canviarà l'estat a 
'B' (baixa). 
Actualitza les dades estadístiques del Mòdul_Est_345

Paràmetres entrada El codi de l’usuari a donar de baixa: b_idusuari
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)

Es verificarà que: 
- el paràmetre entrada no pot ser NULL
- l’usuari existeixi a la BD 
- l’usuari estigui en estat actiu (‘A’) 
- es comprova si l'usuari te associada alguna descarrega
- els camps obligatoris no siguin nuls

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: USUARI NO EXISTEIX 
ERROR: USUARI EN ESTAT INACTIU 
BAIXA_USUARI (11,RSP); 

MODIFICACIÓ 

Modifica les dades d'un usuari a la taula usuaris.
Si un usuari inactiu canvia a estat d'alta s'actualitza a l’estadística 
Mòdul_est_345 (usuaris actius). 
Si un usuari canvia de país de registre, això no afecta a les 
estadístiques. 

Paràmetres entrada m_idusuari, m_nomusuari, m_cognom1, m_cognom2, m_nif, 
m_numtelefon, m_adreca, m_idlocalitat, m_codipostal, m_idpaisregistre, 
m_email, m_idoperador,m_estat 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada no pot ser NULL
- l’usuari existeixi a la BD 
- el país de registre sigui igual que el de l’operador
- l’usuari estigui en estat actiu (‘A’) 
- el telèfon tingui 9 dígits 
- els camps obligatoris no siguin nuls

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI USUARI NO POT SER NULL
ERROR: USUARI NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: ESTAT NOMÉS POT SER A (ALTA) 
ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR/USUARI INCORRECTE
ERROR: CLAU ÚNICA, NO POT HAVER-HI DUPLICATS
ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS
MODIF_USUARI (23,'Joan', 'Castello', 'Castello', '43536988V','698784752', 'C/ 
MAJOR, 5', 2, '25140',1,'joan_castello@gmail.com', 1,'A', RSP);
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Esborra les dades d'un usuari a la taula USUARIS si no te cap 
descarrega associada, en cas que en tingui alguna es canviarà l'estat a 

Mòdul_Est_345 
El codi de l’usuari a donar de baixa: b_idusuari 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

el paràmetre entrada no pot ser NULL 

 
es comprova si l'usuari te associada alguna descarrega 
els camps obligatoris no siguin nuls 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL  

Modifica les dades d'un usuari a la taula usuaris. 
Si un usuari inactiu canvia a estat d'alta s'actualitza a l’estadística 

Si un usuari canvia de país de registre, això no afecta a les 

m_idusuari, m_nomusuari, m_cognom1, m_cognom2, m_nif, 
m_numtelefon, m_adreca, m_idlocalitat, m_codipostal, m_idpaisregistre, 

RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

el paràmetre entrada no pot ser NULL 

el país de registre sigui igual que el de l’operador 
 

siguin nuls 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI USUARI NO POT SER NULL 

ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR/USUARI INCORRECTE 
HI DUPLICATS 

ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS 
MODIF_USUARI (23,'Joan', 'Castello', 'Castello', '43536988V','698784752', 'C/ 
MAJOR, 5', 2, '25140',1,'joan_castello@gmail.com', 1,'A', RSP); 
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desenvolupadors: Alta, Baixa i Modificació.  

Afegeix les dades d'un nou desenvolupador d’aplicacions a la taula 
DESENVOLUPADOR. 
Actualitza les dades estadística del mòdul_est_345

Paràmetres entrada a_nomdesen, a_codiident, a_adreca, a_idlocalitat, a_codipostal, 
a_numtelefon, a_paginaweb, a_email, a_idpaisregistre, 
a_idrepresentant 
Els valors atributs IDDESENV, ESTAT i DATAESTAT s’inserten 
automàticament amb el disparador associat a la taula 
DESENVOLUPADOR 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Es verificarà que : 

- el desenvolupador no existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls
- el representant i el país de registre existeix a la BD
- el telèfon tingui 9 dígits 

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL
ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IDENTIFICATIU, 
ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS
ALTA_DESENVOLUPADOR ('LEVELUP','B25369488','C/ 
TIVIDAVO,255',9,'28140','912365898','LEVELUP.com','LEVELUP@LEVELUP.C
OM',1,1,RSP); 
Esborra les dades d'un desenvolupador de la taula si no te cap producte 
associat, en cas que en tingui es canviarà l'estat a 'B' (baixa)
Actualitza les dades estadística del Mòdul_est_345.

entrada El codi del desenvolupador : b_iddesen 
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error

Es verificarà que: 
- el paràmetre entrada no pot ser NULL
- el desenvolupador existeixi a la BD
- el desenvolupador estigui en estat actiu (‘A’)
- es comprova si el desenvolupador te associat algun producte

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL
ERRORS: DESENVOLUPADOR NO EXISTEIX 
ERRORS: DESENVOLUPADOR EN ESTAT INACTIU
BAIXA_DESENVOL(11,RSP); 

MODIFICACIÓ 
Modifica les dades d'un desenvolupador a la taula usuaris.
Si un desenvolupador canvia de nom s'actualitza a l’estadística 
Modul_est_345. 

Paràmetres entrada Atributs dels desenvolupadors: m_iddesen, m_nomdesen, m_codiident, 
m_adreca, m_idlocalitat, m_codipostal, m_numtelefon, m_paginaweb, 
m_email, m_idpaisregistre, m_idrepresentant

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que : 

- el paràmetre entrada no pot ser NULL
- el desenvolupador existeixi a la BD
- el desenvolupador estigui en estat actiu (‘A’)
- els camps obligatoris no siguin nuls

ERROR: EL PARAMETRE CODI DESENVOLUPADOR NO POT SER NULL
ERROR: DESENVOLUPADOR NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
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Afegeix les dades d'un nou desenvolupador d’aplicacions a la taula 

Actualitza les dades estadística del mòdul_est_345 
a_adreca, a_idlocalitat, a_codipostal, 

a_numtelefon, a_paginaweb, a_email, a_idpaisregistre, 

Els valors atributs IDDESENV, ESTAT i DATAESTAT s’inserten 
automàticament amb el disparador associat a la taula 

RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

el desenvolupador no existeixi a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls 
el representant i el país de registre existeix a la BD 

ERROR: PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IDENTIFICATIU,  
ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS 
ALTA_DESENVOLUPADOR ('LEVELUP','B25369488','C/ 

,'LEVELUP.com','LEVELUP@LEVELUP.C

Esborra les dades d'un desenvolupador de la taula si no te cap producte 
associat, en cas que en tingui es canviarà l'estat a 'B' (baixa) 
Actualitza les dades estadística del Mòdul_est_345. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

el paràmetre entrada no pot ser NULL 
el desenvolupador existeixi a la BD 

en estat actiu (‘A’) 
es comprova si el desenvolupador te associat algun producte 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
 

ERRORS: DESENVOLUPADOR EN ESTAT INACTIU 

Modifica les dades d'un desenvolupador a la taula usuaris. 
Si un desenvolupador canvia de nom s'actualitza a l’estadística 

: m_iddesen, m_nomdesen, m_codiident, 
m_idlocalitat, m_codipostal, m_numtelefon, m_paginaweb, 

m_email, m_idpaisregistre, m_idrepresentant 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

el paràmetre entrada no pot ser NULL 
desenvolupador existeixi a la BD 

el desenvolupador estigui en estat actiu (‘A’) 
els camps obligatoris no siguin nuls 

ERROR: EL PARAMETRE CODI DESENVOLUPADOR NO POT SER NULL 
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ERROR: ERROR: ESTAT NOMÉS POT SER A (ALTA)
ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IDENTIFICATIU, NO POT HAVER
DUPLICATS 
ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS
MODIF_DESENVOL (255,'LEVELUP','B25369488','C/ TIVIDAVO, 
255',9,'28140','912365898','LEVELUP.com','LEVELUP@LEVELUP.COM',1,1,'A',
RSP); 

Gestió d’aplicacions: Alta, Baixa i Modificació.  

Afegeix les dades d'una nova aplicació a la taula APLICACIÓ.

Paràmetres entrada a_nomaplicacio, a_idcategoria 
El valor de l’atribut IDAPLICACIO s’insert
disparador associat a la taula APLICACIÓ

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Comprovacions Es verificarà que: 

- l’aplicació no existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- la categoria existeixi 

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: NOM APLICACIÓ, NO POT HAVER
PKG_ABM_APLICACIONS.ALTA_APLICACIO ('MAHJONG', 

 
Esborra les dades d'una aplicació existent, si no te productes 
associats. 

Paràmetres entrada El codi de l’aplicació: b_idaplicacio 
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Comprovacions Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada no pot ser NULL
- l’aplicació existeixi a la BD 
- es comprova si l’aplicació te associat algun producte

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI APLICACIO NO POT SER 
NULL 
ERROR: APLICACIÓ NO EXISTEIX 
ERROR: L’APLICACIÓ ESTA ASSOCIADA A ALGUN PRODUCTE
PKG_ABM_APLICACIONS.BAIXA_APLICACIO (21,RSP);

MODIFICACIÓ 
Modifica les dades d'una aplicacio existent a la taula aplicació.
Si una aplicacio canvia de nom s'actualitza a l’estadística 
modul_est_345. 

Paràmetres entrada m_idaplicacio, m_nomaplicacio, m_idcategoria
Paràmetres sortida Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Comprovacions Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada m_idaplicacio no pot ser NULL
- l’aplicació existeixi a la BD 
- es comprova si l’aplicació ha canviat de nom
- els camps obligatoris no siguin nuls

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI APLICACIO NO POT SER 
NULL 
ERROR: APLICACIO NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: NOM APLICACIÓ, NO POT HAVER
PKG_ABM_APLICACIONS.MODIF_APLICACIO (21,'MAHJONG', 2, RSP);
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ERROR: ERROR: ESTAT NOMÉS POT SER A (ALTA) 
ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IDENTIFICATIU, NO POT HAVER-HI 

ERROR: NUMERO TELEFON HA DE TENIR 9 DIGITS  
MODIF_DESENVOL (255,'LEVELUP','B25369488','C/ TIVIDAVO, 
255',9,'28140','912365898','LEVELUP.com','LEVELUP@LEVELUP.COM',1,1,'A',

Afegeix les dades d'una nova aplicació a la taula APLICACIÓ. 

a automàticament amb el 
APLICACIÓ. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

els camps obligatoris no siguin nuls  

ERROR: CLAU ÚNICA: NOM APLICACIÓ, NO POT HAVER-HI DUPLICATS 
PKG_ABM_APLICACIONS.ALTA_APLICACIO ('MAHJONG', 1,RSP); 
Esborra les dades d'una aplicació existent, si no te productes 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

el paràmetre entrada no pot ser NULL 

es comprova si l’aplicació te associat algun producte 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI APLICACIO NO POT SER 

ESTA ASSOCIADA A ALGUN PRODUCTE 
PKG_ABM_APLICACIONS.BAIXA_APLICACIO (21,RSP); 
Modifica les dades d'una aplicacio existent a la taula aplicació. 
Si una aplicacio canvia de nom s'actualitza a l’estadística 

m_idaplicacio, m_nomaplicacio, m_idcategoria 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 

el paràmetre entrada m_idaplicacio no pot ser NULL 

ha canviat de nom 
els camps obligatoris no siguin nuls 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI APLICACIO NO POT SER 

NOM APLICACIÓ, NO POT HAVER-HI DUPLICATS 
PKG_ABM_APLICACIONS.MODIF_APLICACIO (21,'MAHJONG', 2, RSP); 
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Gestió de les descripcions d’aplicacions: Alta, Bai xa i Modificació.

Afegeix una nova descripció d'una aplicació en un idioma determinat 
a la taula DESCRIPCIÓ. 

Paràmetres entrada Atributs de les descripcions: a_idaplicacio, a_ididioma, a_descrip
El valor de l’atribut IDDESCRIPCIO s’insert
disparador associat a la taula DESCRIPCIÓ

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
 Es verificarà que: 

- La descripció (aplicació-idioma) no existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- l’aplicació i l’idoma existeixin a la BD

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU UNICA:  APLICACIO + IDIOMA, NO POT HAVER
DUPLICATS 
PKG_ABM_DESCRIP.ALTA_DESCRIP (25,2,' XXXXXX',RSP);
Esborra la descripció d'una aplicació d'un idioma determinat de la 
taula DESCRIPCIÓ. 

Paràmetres entrada El codi identificatiu de la descripció: b_iddescrip   
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge 

 Es verificarà que: 
- el paràmetre entrada b_iddescrip no pot ser NULL
- la descripció existeixi a la BD 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI DESCRIPCIO NO POT SER 
NULL  
ERROR: DESCRIPCIO NO EXISTEIX 
PKG_ABM_DESCRIP.BAIXA_DESCRIP(21,RSP);

MODIFICACIÓ Modifica la descripció d'una aplicació existent

Paràmetres entrada Atributs de les descripcions: m_iddescripcio, m_idaplicacio, 
m_ididioma, m_descrip 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
 Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada m_iddescripcio 
- La descripció (aplicació-idioma) existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- l’aplicació i l’idoma existeixin a la BD

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI DESCRIPCIO NO POT SER 
NULL 
ERROR: DESCRIPCIO NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: APLICACIO + IDIOMA, NO POT HAVER
DUPLICATS  
PKG_ABM_DESCRIP.MODIF_DESCRIP (21,25,2,'   xxx',RSP);
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Gestió de les descripcions d’aplicacions: Alta, Bai xa i Modificació.  

Afegeix una nova descripció d'una aplicació en un idioma determinat 

a_idaplicacio, a_ididioma, a_descrip 
s’inserta automàticament amb el 

DESCRIPCIÓ. 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

idioma) no existeixi a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls  
l’aplicació i l’idoma existeixin a la BD 

ERROR: CLAU UNICA:  APLICACIO + IDIOMA, NO POT HAVER-HI 

(25,2,' XXXXXX',RSP); 
Esborra la descripció d'una aplicació d'un idioma determinat de la 

b_iddescrip    
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

no pot ser NULL 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI DESCRIPCIO NO POT SER 

PKG_ABM_DESCRIP.BAIXA_DESCRIP(21,RSP); 

Modifica la descripció d'una aplicació existent. 

_iddescripcio, m_idaplicacio, 

Ok o Missatge d’Error) 

m_iddescripcio no pot ser NULL 
idioma) existeixi a la BD 

els camps obligatoris no siguin nuls  
l’aplicació i l’idoma existeixin a la BD 
EL PARAMETRE ENTRADA CODI DESCRIPCIO NO POT SER 

ERROR: CLAU ÚNICA: APLICACIO + IDIOMA, NO POT HAVER-HI 

(21,25,2,'   xxx',RSP); 
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Gestió de productes ( APLICACIÓ, SISTEMA OPERATIU I VERSIÓ):  Alta, Baixa i Modificació.

Afegeix les dades d'un producte per descarregar a la taula producte.
Posa en estat inactiu (I) la versió anterior del 
actualitza l’històric de versions. 

Paràmetres entrada a_idaplicacio, a_idssoo,a_versio,a_enllaçfitxer,a_midaaplic, a_resolucio, 
a_datapujada 
Els valors atributs CODIPRODUCTE i ESTAT
automàticament amb el disparador associat a la taula 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- el producte no existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls 
- l’aplicació i el SSOO existeixi a la BD
- si existeix una versió anterior 
- la resta de versions de l’aplicació estiguin “Inactives”

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: APLICACIO + SSOO + VERSIÓ, NO POT 
DUPLICATS 
ERROR: CLAU ÚNICA: ENLLAÇ APLICACIÓ, NO POT HAVER
PKG_ABM_PRODUCTE.ALTA_PRODUCTE 
(25,1,'1.2.0','https://xxxxdetailsxxxxxxx’,'5,8M','320 x 480 pixels','5/12/12',RSP);
No s'efectua la baixa lògica del producte, canvia l'estat d'un producte a 
estat d'inactiu, posa en estat actiu (A) la versió anterior del producte (si 
existeix), i actualitza l’històric de versions. 

Paràmetres entrada b_idaplicacio, b_idssoo, b_versio 
Paràmetres sortida Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error

Es verificarà que: 
- els paràmetres entrada no siguin NULL
- el producte existeixi a la BD 
- el producte no estigui en estat Inactiu (I)
- el producte tingui una versió anterior

ERROR: ELS PARAMETRES ENTRADA CODI APLICACIÓ, SSOO i VERSIO NO 
PODEN SER NULL 
ERROR: PRODUCTE NO EXISTEIX 
ERROR: PRODUCTE EN ESTAT INACTIU 
PKG_ABM_PRODUCTE.BAIXA_PRODUCTE (25,1,'1.2.0',RSP);

MODIFICACIÓ Modifica les dades d'un producte existent a la taula PRODUCTE

Paràmetres entrada Atributs dels productes: m_idaplicacio, m_idssoo, m_versio, m_enllaçfitxer, 
m_midaaplic, m_resolucio 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que: 

- els paràmetres entrada no siguin NULL
- el producte existeixi a la BD 
- els camps obligatoris no siguin nuls 

ERROR: ELS PARAMETRES D’ENTRADA NO PODEN SER NULL
ERROR: PRODUCTE NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: APLICACIO+SSOO+VERSIÓ
 ERROR: CLAU ÚNICA: ENLLAÇ APLICACIÓ, NO POT HAVER
PKG_ABM_PRODUCTE.MODIF_PRODUCTE (25,1,'1.2.0','https://XXX','5,8M','320 
x 480 pixels',RSP); 
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Alta, Baixa i Modificació.  

Afegeix les dades d'un producte per descarregar a la taula producte. 
) la versió anterior del producte (si existeix), i 

a_idaplicacio, a_idssoo,a_versio,a_enllaçfitxer,a_midaaplic, a_resolucio, 

ESTATVERSIO s’inserten 
automàticament amb el disparador associat a la taula PRODUCTE 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

els camps obligatoris no siguin nuls  
l’aplicació i el SSOO existeixi a la BD 

la resta de versions de l’aplicació estiguin “Inactives” 

ERROR: CLAU ÚNICA: APLICACIO + SSOO + VERSIÓ, NO POT HAVER-HI 

ERROR: CLAU ÚNICA: ENLLAÇ APLICACIÓ, NO POT HAVER-HI DUPLICATS  

detailsxxxxxxx’,'5,8M','320 x 480 pixels','5/12/12',RSP); 
producte, canvia l'estat d'un producte a 

) la versió anterior del producte (si 

l’execució: Ok o Missatge d’Error 

NULL 

el producte no estigui en estat Inactiu (I) 
el producte tingui una versió anterior 

ENTRADA CODI APLICACIÓ, SSOO i VERSIO NO 

PKG_ABM_PRODUCTE.BAIXA_PRODUCTE (25,1,'1.2.0',RSP); 

Modifica les dades d'un producte existent a la taula PRODUCTE 

m_idaplicacio, m_idssoo, m_versio, m_enllaçfitxer, 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error ) 

NULL 

els camps obligatoris no siguin nuls  
NO PODEN SER NULL 

VERSIÓ 
, NO POT HAVER-HI DUPLICATS  

PKG_ABM_PRODUCTE.MODIF_PRODUCTE (25,1,'1.2.0','https://XXX','5,8M','320 
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6. Gestió dels  vídeos de les aplicacions: Alta, Baixa  i 
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Comprovacions 

Errors 
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BAIXA 

Paràmetres entrada
Paràmetres sortida
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Errors 

Signatura 
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Paràmetres entrada

Paràmetres sortida
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Errors 

Signatura 
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Gestió dels  vídeos de les aplicacions: Alta, Baixa  i Modificació.

Afegeix una nou vídeo d'un producte en un idioma determinat a la 
taula VÍDEO. 

Paràmetres entrada Atributs dels vídeo:  a_idproducte, a_ididioma, a_enllaçvideo
El valor de l’atribut IDVIDEO s’inserta automàticament amb el 
disparador associat a la taula VÍDEO 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- el vídeo no existeixi a la BD 
- el producte existeixi a la BD 
- l’idioma existeixi a la BD  
- els camps obligatoris no siguin nuls 

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU UNICA:PRODUCTE + IDIOMA, NO POT HAVER
DUPLICATS  
PKG_ABM_VIDEO.ALTA_VIDEO (254,2,' XXXXXX',RSP);

Esborra l'enllaç d'un vídeo en un idioma d'un producte existent a la 
taula VÍDEO 

Paràmetres entrada El codi identificatiu  b_idvideo 
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error

Es verificarà que: 
- el paràmetre entrada b_idvideo no pot ser NULL
- el vídeo existeixi a la BD 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI VIDEO NO POT SER NULL
ERROR: VIDEO NO EXISTEIX 
PKG_ABM_VIDEO.BAIXA_VIDEO(254,2,RSP);

MODIFICACIÓ Modifica l'enllaç d'un vídeo en un idioma d'un producte 
taula VÍDEO 

Paràmetres entrada Atributs dels vídeos: m_idvideo, m_idproducte, m_ididioma, 
m_enllaçvideo 

Paràmetres sortida Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada m_idvideo no pot ser NULL
- el vídeo existeixi a la BD 
- el producte existeixi a la BD 
- l’idioma existeixi a la BD  
- els camps obligatoris no siguin nuls”

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI VIDEO NO POT SER NULL
ERROR: VIDEO NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU UNICA:PRODUCTE + IDIOMA, NO POT HAVER
DUPLICATS 
PKG_ABM_VIDEO.MODIF_VIDEO (21,254,2,'CCCCCCC',RSP);
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Modificació.  

Afegeix una nou vídeo d'un producte en un idioma determinat a la 

:  a_idproducte, a_ididioma, a_enllaçvideo 
automàticament amb el 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

els camps obligatoris no siguin nuls  

ERROR: CLAU UNICA:PRODUCTE + IDIOMA, NO POT HAVER-HI 

PKG_ABM_VIDEO.ALTA_VIDEO (254,2,' XXXXXX',RSP); 

d'un vídeo en un idioma d'un producte existent a la 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

no pot ser NULL 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI VIDEO NO POT SER NULL 

PKG_ABM_VIDEO.BAIXA_VIDEO(254,2,RSP); 

Modifica l'enllaç d'un vídeo en un idioma d'un producte existent a la 

m_idvideo, m_idproducte, m_ididioma, 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error  

no pot ser NULL 

els camps obligatoris no siguin nuls” 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI VIDEO NO POT SER NULL 

ERROR: CLAU UNICA:PRODUCTE + IDIOMA, NO POT HAVER-HI 

PKG_ABM_VIDEO.MODIF_VIDEO (21,254,2,'CCCCCCC',RSP); 
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Gestió dels preus de les aplicacions: Alta, Baixa i  Modificació.

Afegeix una nou preu d'un producte en un país determinat a la taula 
PREUS. 
El valor de l’atribut IDPREUS s’inserta automàticament amb el 
disparador associat a la taula PREUS. 
La divisa euros, s'afegeix automàticament 
ins_preus_idpreus. 
Atributs dels preus:  a_idproducte, a_idpais, a_preuaplic

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
 Es verificarà que: 

- el preu (producte-país) no existeixi a la BD
- el producte i el país existeixin existeixi a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls 

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: PRODUCTE + PAÍS, NO POT HAVER
PKG_ABM_PREUS.ALTA_PREUS (254,1,50,RSP);

Esborra el preu d'un producte en un país determinat a la taula PREUS

El codi identificatiu:  b_idpreus 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
 Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada b_idpreus no pot ser NULL
- el preu d’aplicació per un país existeixi a la BD

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PREUS NO POT SER NULL
ERROR: PREU NO EXISTEIX 
PKG_ABM_PREUS.BAIXA_PREUS (254,1,RSP);

MODIFICACIÓ Modifica el preu d'un producte en un pais determinat a la taula PREUS

Atributs dels preus: m_idpreus, m_idproducte, m_idpais, m_preuaplic

Paràmetres sortida Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error 
 Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada m_idpreus no pot ser NULL
- el preu (producte-país) existeixi a la BD
- el producte i el país existeixin a la BD
- els camps obligatoris no siguin nuls els camps obligatoris no 

siguin nuls” 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PREUS NO POT SER NULL
ERROR: PREUS NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: PRODUCTE + PAÍS, NO POT HAVER
PKG_ABM_PREUS.MODIF_PREUS (254,1,85,RSP);
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Gestió dels preus de les aplicacions: Alta, Baixa i  Modificació.  

Afegeix una nou preu d'un producte en un país determinat a la taula 

El valor de l’atribut IDPREUS s’inserta automàticament amb el 

a divisa euros, s'afegeix automàticament mitjançant el disparador: 

a_idproducte, a_idpais, a_preuaplic 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

país) no existeixi a la BD 
país existeixin existeixi a la BD 

els camps obligatoris no siguin nuls  

ERROR: CLAU ÚNICA: PRODUCTE + PAÍS, NO POT HAVER-HI DUPLICATS 
PKG_ABM_PREUS.ALTA_PREUS (254,1,50,RSP); 

Esborra el preu d'un producte en un país determinat a la taula PREUS 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

no pot ser NULL 
el preu d’aplicació per un país existeixi a la BD 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PREUS NO POT SER NULL 

PKG_ABM_PREUS.BAIXA_PREUS (254,1,RSP); 

Modifica el preu d'un producte en un pais determinat a la taula PREUS 

m_idpreus, m_idproducte, m_idpais, m_preuaplic 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error  

no pot ser NULL 
país) existeixi a la BD 

el producte i el país existeixin a la BD 
els camps obligatoris no siguin nuls els camps obligatoris no 

PREUS NO POT SER NULL 

ERROR: CLAU ÚNICA: PRODUCTE + PAÍS, NO POT HAVER-HI DUPLICATS  
PKG_ABM_PREUS.MODIF_PREUS (254,1,85,RSP); 
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8. Gestió de dispositius mòbils 
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Gestió de dispositius mòbils d’un usuari: Alta, Baixa i Modificació.

Afegeix les dades d'un dispositiu mòbil a la taula DISPOSITIU .

Paràmetres entrada Atributs dels dispositius: a_idusuari, a_codiimei,a_idmodel,a_idSSOO, 
a_versiossoo, a_resolucio, a_ididiomadisp 
El valor de l’atribut IDDISPOSITIU s’inserta automàticament amb el 
disparador associat a la taula DISPOSITIU.

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- el dispositiu no existeixi a la BD 
- l’usuari, el SSOO, el model disp. i l’idioma 
- el codi IMEI tingui 15 dígits 
- els camps obligatoris no siguin nuls 

ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IMEI, NO POT HAVER
ERROR: CODI IMEI HA DE TENIR 15 DIGITS 
PKG_ABM_DISPOSITIU.ALTA_DISPOSITIU 
(245,'123456789012345',5,1,'4.1','320 x 480 pixels',1,RSP);
Esborra les dades d'un dispositiu sense descarregues associades, en 
cas que un dispositiu tingui descarregues associades: canvia l'estat a 
baixa (‘B’)  

Paràmetres entrada El codi del dispositiu a donar de baixa : b_iddispositiu
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error

Es verificarà que : 
- el paràmetre entrada b_iddispositiu
- el dispositiu existeixi a la BD 
- el dispositiu estigui en estat actiu (‘A’
- verifiquem si el dispositiu te alguna 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI DISPOSITIU NO POT SER NULL
ERROR: DISPOSITIU NO EXISTEIX 
ERROR: DISPOSITIU EN ESTAT INACTIU  
PKG_ABM_DISPOSITIU.BAIXA_DISPOSITIU (41,RSP);

MODIFICACIÓ Modifica les dades d'un dispositiu existent a la taula DISPOSITIU

Paràmetres entrada Atributs dels dispositius: m_iddispositiu, m_idusuari, m_codiimei, 
m_idmodel,m_idSSOO, m_versiossoo, m_resolucio, m_ididiomadisp, 
m_estat 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que : 

- el paràmetre entrada b_iddispositiu
- el dispositiu existeixi a la BD 
- el dispositiu estigui en estat actiu (‘A’)
- el codi IMEI tingui 15 dígits 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA  DISPOSITIU NO POT SER NULL
ERROR: DISPOSITIU NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ERROR: VALOR NO POT SER NULL 
ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IMEI, NO POT HAVER
ERROR: ERROR: ESTAT NOMÉS POT SER A (ALTA)
ERROR: CODI IMEI HA DE TENIR 15 DIGITS 
PKG_ABM_DISPOSITIU.MODIF_DISPOSITIU 
(41,245,'123456789012345',5,1,'4.1','320 x 480 pixels',1,'A',RSP);
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d’un usuari: Alta, Baixa i Modificació.  

Afegeix les dades d'un dispositiu mòbil a la taula DISPOSITIU . 

a_idusuari, a_codiimei,a_idmodel,a_idSSOO, 
 

El valor de l’atribut IDDISPOSITIU s’inserta automàticament amb el 
disparador associat a la taula DISPOSITIU. 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

l’idioma existeixin a la BD 

els camps obligatoris no siguin nuls  

ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IMEI, NO POT HAVER-HI DUPLICATS 
 

(245,'123456789012345',5,1,'4.1','320 x 480 pixels',1,RSP); 
Esborra les dades d'un dispositiu sense descarregues associades, en 
cas que un dispositiu tingui descarregues associades: canvia l'estat a 

_iddispositiu 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

b_iddispositiu no pot ser NULL 

‘A’) 
verifiquem si el dispositiu te alguna descarrega associada 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI DISPOSITIU NO POT SER NULL 

PKG_ABM_DISPOSITIU.BAIXA_DISPOSITIU (41,RSP); 

dispositiu existent a la taula DISPOSITIU. 

m_iddispositiu, m_idusuari, m_codiimei, 
m_idmodel,m_idSSOO, m_versiossoo, m_resolucio, m_ididiomadisp, 

Missatge d’Error) 

b_iddispositiu no pot ser NULL 

el dispositiu estigui en estat actiu (‘A’) 

DISPOSITIU NO POT SER NULL 

ERROR: CLAU ÚNICA: CODI IMEI, NO POT HAVER-HI DUPLICATS 
ERROR: ERROR: ESTAT NOMÉS POT SER A (ALTA) 

 

(41,245,'123456789012345',5,1,'4.1','320 x 480 pixels',1,'A',RSP); 
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9. Emmagatzemar les descarregues realitzades pels usua ris finals
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Emmagatzemar les descarregues realitzades pels usua ris finals

Afegeix les dades d'una descarrega a la taula DESCARREGA

Atributs de la descarrega: a_idproducte, a_iddispositiu,  
a_idpagament, a_datadesc 
El valor de l’atribut IDDESCARREGA s’inserta automàticament amb el 
disparador associat a la taula DESCARREGA. 
La divisa euros, s'afegeix automàticament mitjançant el disparador: 
associat a la taula DESCARREGA. 
Actualitza totes les dades estadístiques. 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- els camps obligatoris no siguin nuls  
- el producte a descarregar existeixi i estigui ACTI
- el producte tingui un desenvolupador assignat
- el dispositiu existeixi i estigui Actiu 
- l’usuari existeixi i estigui en situació Activa
- el país de registre de l’usuari existeixi i sigui el que té 

assignat l’usuari en aquell moment a la BD
- l’operador existeixi i estigui en situació Activa
- la forma de pagament existeixi a la BD
- el preu existeixi i sigui el que ha de 

l’usuari ja s’havia descarregat anteriorment l’aplicació
mateix dispositiu 

- la divisa que per defecte serà l’EURO 
ERROR: EL PRODUCTE EXISTEIXI I ESTIGUI ACTIU PER FER LA 
DESCARREGA 
ERROR: EL PRODUCTE NO TE CAP DESENVOLUPADOR ASSIGNAT   
ERROR: EL DISPOSITIU EXISTEIXI I ESTIGUI ACTIU PER FER LA 
DESCARREGA 
ERROR: L'USUARI EXISTEIXI I ESTIGUI ACTIU PER FER LA 
DESCARREGA 
ERROR: L'OPERADOR DE L'USUARI EXISTEIX I ESTIGUI ACTIU PER FER 
LA DESCARREGA 
ERROR: EL PREU NO EXISTEIX 
ERROR: CLAU FORANA INCORRECTA 
ALTA_DESCARREGA (254, 54, 1, '01/02/2012', RSP);
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Emmagatzemar les descarregues realitzades pels usua ris finals . 

Afegeix les dades d'una descarrega a la taula DESCARREGA. 

a_idproducte, a_iddispositiu,  

s’inserta automàticament amb el 
 

La divisa euros, s'afegeix automàticament mitjançant el disparador: 

Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

el producte a descarregar existeixi i estigui ACTIU 
el producte tingui un desenvolupador assignat 

l’usuari existeixi i estigui en situació Activa 
existeixi i sigui el que té 

assignat l’usuari en aquell moment a la BD 
i estigui en situació Activa  

la forma de pagament existeixi a la BD 
de pagar en funció de si 

anteriorment l’aplicació en el 

 
ERROR: EL PRODUCTE EXISTEIXI I ESTIGUI ACTIU PER FER LA 

ERROR: EL PRODUCTE NO TE CAP DESENVOLUPADOR ASSIGNAT    
ESTIGUI ACTIU PER FER LA 

ERROR: L'USUARI EXISTEIXI I ESTIGUI ACTIU PER FER LA 

ERROR: L'OPERADOR DE L'USUARI EXISTEIX I ESTIGUI ACTIU PER FER 

ALTA_DESCARREGA (254, 54, 1, '01/02/2012', RSP); 
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4.2.- Procediments de consulta
 

L’script corresponent a la implementació de les consultes és:
 7-CARREGAR_CONSULTES.sql
 

CONSULTA 1 

El llistat de tots els desenvolupadors d’un país donat amb totes 
les seves dades, incloent el número d’aplicacions diferents 
publicades 
ha publicat

Dades Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR
Paràmetres entrada c_pais

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

-
-
-

Errors ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: EL PAIS NO EXISTEIX

Signatura CONSULTA_1(1,rsp);
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Procediments de consulta  

L’script corresponent a la implementació de les consultes és: 
CARREGAR_CONSULTES.sql 

El llistat de tots els desenvolupadors d’un país donat amb totes 
les seves dades, incloent el número d’aplicacions diferents 
publicades fins a la data, sense tenir en compte les versions que 
ha publicat, entenent com aplicacions:  APLICACIO + SSOO
es dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR

c_pais 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada c_pais no pot ser NULL
- el país existeixi 
- que hi hagi desenvolupadors assignat a aquest país

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: EL PAIS NO EXISTEIX 
CONSULTA_1(1,rsp); 
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El llistat de tots els desenvolupadors d’un país donat amb totes 
les seves dades, incloent el número d’aplicacions diferents 

fins a la data, sense tenir en compte les versions que 
entenent com aplicacions:  APLICACIO + SSOO  

es dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR 

 

no pot ser NULL 

que hi hagi desenvolupadors assignat a aquest país 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL  
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CONSULTA 2 

El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves dades 
principals, ordenat pel número total de descàrregues que han 
tingut fins al moment a nivell mundial
APLICACIO + SSOO + VERSIO

Dades Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR
Paràmetres entrada SENSE PARAMETRES

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

-
Errors ERROR: No hi ha aplicacions actives
Signatura CONSULTA_2(rsp);
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El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves dades 
principals, ordenat pel número total de descàrregues que han 
tingut fins al moment a nivell mundial, entenent com aplicacions: 
APLICACIO + SSOO + VERSIO  
Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR
SENSE PARAMETRES 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

- que hi hagi aplicacions actives 
ERROR: No hi ha aplicacions actives 
CONSULTA_2(rsp); 
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El llistat de totes les aplicacions actives i de les seves dades 
principals, ordenat pel número total de descàrregues que han 

entenent com aplicacions: 

Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR 
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CONSULTA 3 

Donada una aplicació i 
països on s’ha descarregat aquell any, així com el número de 
descàrregues que ha tingut a cada país
aplicacions: APLICACIO (sense tenir en compte                        
ni el Sistema Operatiu ni la versi

Dades Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR

Paràmetres entrada c_idaplicacio, c_any
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

-
-
-

Errors ERROR: ELS PARAMETRES ENTRADA NO PODEN SER NULL
ERROR: NO HI HA CAP APLICACIO AMB AQUEST CODI
ERROR: NO HI HA CAP DESCARREGA EN AQUEST ANY

Signatura CONSULTA_3(3,2012,rsp);
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Donada una aplicació i un any concret: el llistat de tots els 
països on s’ha descarregat aquell any, així com el número de 
descàrregues que ha tingut a cada país, 
aplicacions: APLICACIO (sense tenir en compte                        
ni el Sistema Operatiu ni la versi ó) 
Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR

c_idaplicacio, c_any 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

- els paràmetres entrada c_idaplicacio, c_any
- l’aplicació existeixi 
- hi hagi descarregues d’aquell any 

ERROR: ELS PARAMETRES ENTRADA NO PODEN SER NULL
ERROR: NO HI HA CAP APLICACIO AMB AQUEST CODI
ERROR: NO HI HA CAP DESCARREGA EN AQUEST ANY
CONSULTA_3(3,2012,rsp); 
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un any concret: el llistat de tots els 
països on s’ha descarregat aquell any, així com el número de 

, entenent com 
aplicacions: APLICACIO (sense tenir en compte                        

Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR 

 

c_any no siguin NULL 

ERROR: ELS PARAMETRES ENTRADA NO PODEN SER NULL 
ERROR: NO HI HA CAP APLICACIO AMB AQUEST CODI 
ERROR: NO HI HA CAP DESCARREGA EN AQUEST ANY 
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CONSULTA 4 

Donat un usuari final (identificat pel seu número de telèfon), el llistat 
de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, 
aplicació descarregada, preu que va pagar, etc.
aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO

Dades Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR
Paràmetres entrada Número de telèfon
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà 

-
-
-
-

Errors ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: EL TELEFON NO EXISTEIX    
ERROR: EL NUMERO DE DIGITS DEL TELEFON ES INCORRECTE  
ERROR: l'USUARI D'AQUEST TELEFON NO TE DESCARREGUES

Signatura CONSULTA_4('649665511',rsp);
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Donat un usuari final (identificat pel seu número de telèfon), el llistat 
de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, 
aplicació descarregada, preu que va pagar, etc., 
aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO  
Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR
Número de telèfon: c_ntel 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada c_ntel no sigui NULL 
- el número de telèfon existeixi 
- el número de dígits del telèfon sigui 15 
- que l’usuari d’aquest telèfon tingui descarregues

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: EL TELEFON NO EXISTEIX     
ERROR: EL NUMERO DE DIGITS DEL TELEFON ES INCORRECTE  
ERROR: l'USUARI D'AQUEST TELEFON NO TE DESCARREGUES
CONSULTA_4('649665511',rsp); 
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Donat un usuari final (identificat pel seu número de telèfon), el llistat 
de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, 

, entenent com a 

Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR 

 

que l’usuari d’aquest telèfon tingui descarregues 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL  

ERROR: EL NUMERO DE DIGITS DEL TELEFON ES INCORRECTE   
ERROR: l'USUARI D'AQUEST TELEFON NO TE DESCARREGUES 
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CONSULTA 5 
Donat un any concret el llistat dels 20 usuaris que més diners s’han 
gastat en aplicacions
aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO

Dades Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR
Paràmetres entrada c_any
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

-
-

Errors ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: NO HI HA CAP DESCARREGA EN AQUEST ANY

Signatura CONSULTA_5(2012,rsp);
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Donat un any concret el llistat dels 20 usuaris que més diners s’han 
gastat en aplicacions mòbils, ordenat de més a menys
aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO  
Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR
c_any 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada c_any no sigui NULL 
- hi hagi descarregues d’aquell any 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: NO HI HA CAP DESCARREGA EN AQUEST ANY
CONSULTA_5(2012,rsp); 
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Donat un any concret el llistat dels 20 usuaris que més diners s’han 
òbils, ordenat de més a menys, entenent com 

Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un CURSOR 

 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL  
ERROR: NO HI HA CAP DESCARREGA EN AQUEST ANY 

 



 

 
 

TFC – UOC 

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

 

 

CONSULTA 6 
Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions actives 
per descarregar r
com aplicacions: APLICACIO + SSOO + VERSIO

Dades Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un
CURSOR.

Paràmetres entrada Categoria
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

-
-
-

Errors ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: LA CATEGORIA c_idcategoria  NO EXISTEIX
ERROR: NO HI HA CAP PRODUCTE ACTIU D'AQUESTA CATEGORIA     

Signatura CONSULTA_6('1',rsp);
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Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions actives 
per descarregar relaciones amb aquesta categoria, entenent 
com aplicacions: APLICACIO + SSOO + VERSIO  
Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’un
CURSOR. 
Categoria: c_idcategoria 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada c_any no sigui NULL 
- que la categoria existeixi 
- hi hagi descarregues d’aquesta categoria

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: LA CATEGORIA c_idcategoria  NO EXISTEIX 
ERROR: NO HI HA CAP PRODUCTE ACTIU D'AQUESTA CATEGORIA     
CONSULTA_6('1',rsp); 
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Donada una determinada categoria, el llistat de les aplicacions actives 
entenent  
 

Les dades s’obtenen mitjançant la implementació d’una VISTA i un 

 

d’aquesta categoria 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA NO POT SER NULL  

ERROR: NO HI HA CAP PRODUCTE ACTIU D'AQUESTA CATEGORIA      
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4.3.- Mòdul estadístic 
 

L’script corresponent a la implementació de les 
 6-CARREGAR_ESTADISTIQUES.sql
 

ESTADÍSTICA 1_2 
1) 
2) 

Paràmetres entrada SENSE PARAMETRES D'ENTRADA

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

-
Errors ERROR: NO HI HA DESCARREG

Signatura MODUL_EST_12(rsp);
 

 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA 
3_4_5 

3) 
un usuari:
- Per l'any actual, # Desc. acumulades durant l'any en el moment de la 
consulta / # Usuaris actius en el moment de la consulta.
- Per anys anteriors, # Desc. totals de l'any / # Usuaris actius al final de l'any
4) 
de descàrregues (sumant totes les descàrregues de totes les seves 
aplicacions que s’hagin realitzat aquell a
(DESCARREGUES = APLICACIO + SSOO + VERSIO)
5) 
descàrregues així com el/s seu/s desenvolupador/s.
APLICACIO + SSOO + VERSIO)

Paràmetres entrada Any: 

Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

- 
- 
- 
- 

Errors ERROR: EL PARAMETRE D'ENTRADA NO POT SER NULL
ERROR: NO EXISTEIXIN DESCARREGUES D'AQUEST ANY: e_anyo

Signatura MODUL_EST_345(2012,rsp);
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L’script corresponent a la implementació de les estadístiques és: 
CARREGAR_ESTADISTIQUES.sql 

 El número total de descàrregues de la plataforma fins ara mateix. 
 El número total d’euros generats en descàrregues a la plataforma fins ara 

mateix. 
SENSE PARAMETRES D'ENTRADA 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

- Si existeix la fila de la taula ESTADISTICA_12
ERROR: NO HI HA DESCARREGUES 
MODUL_EST_12(rsp); 

 Donat un any concret el número mig d’aplicacions descarregades per 
un usuari: 

Per l'any actual, # Desc. acumulades durant l'any en el moment de la 
consulta / # Usuaris actius en el moment de la consulta.

Per anys anteriors, # Desc. totals de l'any / # Usuaris actius al final de l'any
 Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim número 

de descàrregues (sumant totes les descàrregues de totes les seves 
aplicacions que s’hagin realitzat aquell any), així com aquest número.
(DESCARREGUES = APLICACIO + SSOO + VERSIO)

 Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha reca
descàrregues així com el/s seu/s desenvolupador/s.
APLICACIO + SSOO + VERSIO) 

: e_any 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 
Es verificarà que: 

el paràmetre entrada e_any no sigui NULL 
existeixin descarregues d'aquest any: e_anyo
que no es produeixi l’error de dividir per zero 
existeixi la fila de la taula ESTADISTICA_3_4_5

ERROR: EL PARAMETRE D'ENTRADA NO POT SER NULL
ERROR: NO EXISTEIXIN DESCARREGUES D'AQUEST ANY: e_anyo
MODUL_EST_345(2012,rsp); 
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El número total de descàrregues de la plataforma fins ara mateix.  
El número total d’euros generats en descàrregues a la plataforma fins ara 

 

Si existeix la fila de la taula ESTADISTICA_12 

Donat un any concret el número mig d’aplicacions descarregades per 

Per l'any actual, # Desc. acumulades durant l'any en el moment de la 
consulta / # Usuaris actius en el moment de la consulta. 

Per anys anteriors, # Desc. totals de l'any / # Usuaris actius al final de l'any 
Donat un any concret, el desenvolupador que tingui el màxim número 

de descàrregues (sumant totes les descàrregues de totes les seves 
ny), així com aquest número. 

(DESCARREGUES = APLICACIO + SSOO + VERSIO) 
Donat un any concret, l’aplicació que més diners ha recaptat en 

descàrregues així com el/s seu/s desenvolupador/s. (APLICACIÓ = 

 

existeixin descarregues d'aquest any: e_anyo 
 

la fila de la taula ESTADISTICA_3_4_5 
ERROR: EL PARAMETRE D'ENTRADA NO POT SER NULL 
ERROR: NO EXISTEIXIN DESCARREGUES D'AQUEST ANY: e_anyo 
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ESTADÍSTICA 
6_7_8 

6) 

7) 

8) 

Paràmetres entrada Any i País
Paràmetres sortida RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
Comprovacions Es verificarà que:

-
-
-
-

Errors ERROR: ELS PARAMETRES D'ENTRADA NO PODEN SER NULL
ERROR: NO EXISTEIXIN DESCARREGUES D'AQUEST ANY: e_anyo  
ERROR: EL PAIS e_pais NO EXISTEIX

Signatura MODUL_EST_678(2012,1,rsp);
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 Donat un any concret i un país: el número d’usuaris diferents que han fet 
com a mínim una descàrrega. 

 Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han generat els 
usuaris registrats en aquell país en descàrregues d’aplicacions
(DESCARREGUES= APLICACIO + SSOO +VERSIO)

 Donat un any concret i un país: el número d’aplicacions diferents 
descarregades com a mínim una vegada
APLICACIO) 

Any i País: e_any, e_pais 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

verificarà que: 
- els paràmetres entrada e_any, e_pais no sigui
- el país existeixi 
- existeixin descarregues d'aquest: e_any, e_pais
- existeixi la fila de la taula ESTADISTICA_6_7

ERROR: ELS PARAMETRES D'ENTRADA NO PODEN SER NULL
ERROR: NO EXISTEIXIN DESCARREGUES D'AQUEST ANY: e_anyo  
ERROR: EL PAIS e_pais NO EXISTEIX 
MODUL_EST_678(2012,1,rsp); 
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d’usuaris diferents que han fet 

Donat un any concret i un país: el ingressos totals que han generat els 
usuaris registrats en aquell país en descàrregues d’aplicacions, 
(DESCARREGUES= APLICACIO + SSOO +VERSIO). 

concret i un país: el número d’aplicacions diferents 
descarregades com a mínim una vegada, (DESCARREGUES= 

 

no siguin NULL 

e_any, e_pais 
7_8 

ERROR: ELS PARAMETRES D'ENTRADA NO PODEN SER NULL 
ERROR: NO EXISTEIXIN DESCARREGUES D'AQUEST ANY: e_anyo   
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4.4.- Altres funcionalitats
 

1. Emmagatzema les crides a procediments a la taula LO GS
 

LO
G

S
 

ALTA 
Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

Errors 
Signatura 

 

2. FUNCIÓ GET_PREU_APAGAR
 

G
E

T
_P

R
E

U
_A

P
A

G
A

R
 

FUNCIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 
Comprovacions 

Errors 

Signatura 
 

3. FUNCIÓ GET_NOM_DESENV

G
E

T
_N

O
M

_D
E

S
E

N
V

 

FUNCIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 

Comprovacions 

Errors 

Signatura 
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Altres funcionalitats  

Emmagatzema les crides a procediments a la taula LO GS. 

Afegeix les dades d'una descarrega a la taula DESCARREGA.

a_nom_procediment, a_param_entrada, a_param_sortida
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error
Es verificarà que: 

- els camps obligatoris no siguin nuls  
ERROR: HI VALORS QUE NO PODEN SER NULL 
ALTA_LOGS(v_prodediment, v_param_entrada ,'RSP: '||a_rsp);

GET_PREU_APAGAR 

Obtenim el preu a pagar de la descarrega en funció de si l’aplicació 
s'havia descarregat abans en el mateix dispositiu.
f_idProducte, f_idDispo, f_idPais 
v_preu (L'import a pagar per la descarrega) 
Es verificarà que: 

- els paràmetres entrada f_idProducte, f_idDispo, f_idPais
siguin NULL 

- el producte existeix 
- el dispositiu existeixi 
- el país existeixi 
- si s'ha descarregat anteriorment l’aplicació en aquest 

dispositiu 
ERROR: EL PRODUCTE NO EXISTEIX 
ERROR: EL DISPOSITIU NO EXISTEIX 
ERROR: EL PAIS NO EXISTEIX 
ERROR: ELS PARAMETRES ENTRADA: PRODUCTE,DISPOSITIU,PAIS NO 
PODEN SER NULL 
GET_PREU_APAGAR(254, 54, 1); 

GET_NOM_DESENV 

Obtenim el nom del/s desenvolupador/s d'una aplicació donat un 
determinat producte. 
f_idProducte 
v_nomsdesen 
El nom del/s desenvolupador/s de l'aplicació del producte del 
paràmetre d'entrada: f_idProducte 
EXEMPLE DE RETORN: "LEVELUP; WHATSAPP INC; WIKIPEDIA 
FOUNATION INC; ") 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada f_idProducte no sigui NULL
- el producte existeix 
- el producte tingui associat un desenvolupador

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PRODUCTE NO POT SER NULL  
ERROR: EL PRODUCTE NO EXISTEIX 
ERROR: EL PRODUCTE NO TE CAP DESENVOLUPADOR ASSIGNAT
GET_NOM_DESENV(254,RSP); 
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descarrega a la taula DESCARREGA. 

a_nom_procediment, a_param_entrada, a_param_sortida 
Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error) 

 
ALTA_LOGS(v_prodediment, v_param_entrada ,'RSP: '||a_rsp); 

Obtenim el preu a pagar de la descarrega en funció de si l’aplicació 
abans en el mateix dispositiu. 

f_idProducte, f_idDispo, f_idPais no 

si s'ha descarregat anteriorment l’aplicació en aquest 

ENTRADA: PRODUCTE,DISPOSITIU,PAIS NO 

Obtenim el nom del/s desenvolupador/s d'una aplicació donat un 

El nom del/s desenvolupador/s de l'aplicació del producte del 

EXEMPLE DE RETORN: "LEVELUP; WHATSAPP INC; WIKIPEDIA 

no sigui NULL 

tingui associat un desenvolupador 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PRODUCTE NO POT SER NULL  

DESENVOLUPADOR ASSIGNAT 
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4. FUNCIÓ GET_IDAPLICACIO
 

G
E

T
_I

D
A

P
LI

C
A

C
IO

 FUNCIÓ 
Paràmetres entrada 

Paràmetres sortida 

Comprovacions 

Errors 

Signatura 
 

5. FUNCIÓ GET_NOM_
 

G
E

T
_N

O
M

_A
P

LI
C

A
C

IO
 FUNCIÓ 

Paràmetres entrada 

Paràmetres sortida 

Comprovacions 

Errors 

Signatura 
 

6. FUNCIÓ GET_IDSSOO
 

G
E

T
_I

D
S

S
O

O
 FUNCIÓ 

Paràmetres entrada 
Paràmetres sortida 

Comprovacions 

Errors 

Signatura 
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GET_IDAPLICACIO 

Obtenim el codi de l’aplicació donat un determinat producte

f_idProducte 
 
v_idAplicacio 
El codi de l'aplicació del producte sol·licitat 
 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada f_idProducte no sigui NULL
- el producte existeix 

 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PRODUCTE NO POT SER NULL
ERROR: EL PRODUCTE NO EXISTEIX 
GET_IDAPLICACIO(254,RSP); 

NOM_APLICACIO 

Obtenim el nom complert de l’aplicació donat un determinat producte

f_idProducte 
 
v_nomAplicacio 
 
El nom complert de l'aplicació del producte sol·licitat, 
EXEMPLE DE RETORN: "FLASH PLAYER ANDROID v.1.1" 
 
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada f_idProducte no sigui NULL
- el producte existeix 

 
ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PRODUCTE NO POT SER NULL
ERROR: EL PRODUCTE NO EXISTEIX 
GET_NOM_APLICACIO(254,RSP); 

GET_IDSSOO 

Obtenim el codi del sistema operatiu donat un determinat producte

f_idProducte 
v_ssoo 
El codi del sistema operatiu del producte sol·licitat
Es verificarà que: 

- el paràmetre entrada f_idProducte no sigui NULL
- el producte existeix 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI SSOO NO POT SER NULL
ERROR: EL PRODUCTE NO EXISTEIX 
GET_IDSSOO(254,RSP); 
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Obtenim el codi de l’aplicació donat un determinat producte. 

no sigui NULL 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI PRODUCTE NO POT SER NULL 

Obtenim el nom complert de l’aplicació donat un determinat producte. 

El nom complert de l'aplicació del producte sol·licitat,  
NDROID v.1.1"  

no sigui NULL 

PRODUCTE NO POT SER NULL 

Obtenim el codi del sistema operatiu donat un determinat producte. 

El codi del sistema operatiu del producte sol·licitat 

no sigui NULL 

ERROR: EL PARAMETRE ENTRADA CODI SSOO NO POT SER NULL 
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7. PROCEDIMENT ACT_ESTADISTIQUES
 

A
C

T
_E

S
T

A
D

IS
T

IQ
U

E
S

 

PROCEDIMENT 

Paràmetres entrada 

Paràmetres sortida 

Comprovacions 

Errors 

Signatura 
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ACT_ESTADISTIQUES 

 
Actualitza les dades de totes les estadístiques.
 
e_any, e_pais  
 
RSP (Resultat de l’execució: Ok o Missatge d’Error)
 
Es verificarà que: 

- els paràmetres entrada:  e_any, e_pais no siguin NULL 
 

ERROR: EL PARAMETRE D'ENTRADA NO POT SER NULL
 
ACT_ESTADISTIQUES(2012,1,rsp); 
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. 

Missatge d’Error) 

els paràmetres entrada:  e_any, e_pais no siguin NULL  

ERROR: EL PARAMETRE D'ENTRADA NO POT SER NULL 
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5.- PLA DE PROVES 
 
En aquest capítol veurem el pla de proves que demostrarà el bon funcionament de les 
funcionalitats implementades, així com el control d’errors i de situacions d’excepció. 
S’ha preparat un joc exhaustiu de proves que es divideix en tres parts:

���� Joc de proves de les funcionali

���� Joc de proves de les consultes.

���� Joc de proves de les estadístiques.
 
5.1.- INSTRUCCIONS PEL PLA DE PROVES
 
Una vegada s’han executat els 
fitxer INSTRUCCIONS.txt: 
   0-Creacio_tablespaces.sql
   1-Creacio_Usuari.sql
   2-CREACIO_BD.sql 
   3-CARREGAR_VISTES.sql
   4-CARREGAR_FUNCIONS.sql
   5-CARREGAR_PROCEDIMENTS_ABM.sql
   6-CARREGAR_ESTADISTIQUES.sql
   7-CARREGAR_CONSULTES.sql
   8-INSERTS_TAULES_AUXILIARS.sql
   9-INICIALITZAR_DADES_ABM.sql
                10-INICIALITZAR_DESCARREGUES.sql      
 
Es pot comprovar que la base de dades ja compta amb els següents registres:
 

Núm. Registres creats

31 
26 
18 
32 
30 

1.296 
108 
108 
108 
54 

1.855 
117 
69 

186 
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veurem el pla de proves que demostrarà el bon funcionament de les 
funcionalitats implementades, així com el control d’errors i de situacions d’excepció. 
S’ha preparat un joc exhaustiu de proves que es divideix en tres parts: 

Joc de proves de les funcionalitats ABM 

Joc de proves de les consultes. 

Joc de proves de les estadístiques. 

INSTRUCCIONS PEL PLA DE PROVES  

Una vegada s’han executat els scripts seguint les instruccions que s’adjunten en el 
 

Creacio_tablespaces.sql 
Creacio_Usuari.sql 
CREACIO_BD.sql  
CARREGAR_VISTES.sql 
CARREGAR_FUNCIONS.sql 
CARREGAR_PROCEDIMENTS_ABM.sql 
CARREGAR_ESTADISTIQUES.sql 
CARREGAR_CONSULTES.sql 
INSERTS_TAULES_AUXILIARS.sql 
INICIALITZAR_DADES_ABM.sql 
INICIALITZAR_DESCARREGUES.sql       

Es pot comprovar que la base de dades ja compta amb els següents registres:

Núm. Registres creats  TAULA 

APLICACIONS 
USUARIS 
DESENVOLUPADORS 
DESCRIPCIONS D'APLICACIONS
DISPOSITIUS 
PREUS 
PRODUCTES 
VERSIONS_HIST 
AUTORS D'APLICACIONS 
VIDEOS 
LOGS 
DESCARREGUES A L'ANY 2011
  DESCARREGUES A L'ANY 2012
TOTAL DESCARREGUES 
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veurem el pla de proves que demostrarà el bon funcionament de les 
funcionalitats implementades, així com el control d’errors i de situacions d’excepció. 

 

scripts seguint les instruccions que s’adjunten en el 

Es pot comprovar que la base de dades ja compta amb els següents registres: 

DESCRIPCIONS D'APLICACIONS 

DESCARREGUES A L'ANY 2011 
DESCARREGUES A L'ANY 2012 
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5.2.- CARREGA DE DADES INICIALS 
 
Escenari de la carrega inicial de dades i descarregues
 

 

ESPANYA

5 
DESENVOLU

PADORS

9 
APLICACION

S

5 USUARIS 
(1-2-3-4-5)

9 
DISPOSITIUS 

(1-9)

90 
DESCARREG

UES

FRANÇA

2 
DESENVOLU

PADORS

4 
APLICACION

S

3 USUARIS 
(6-7-8)

3 
DISPOSITIU 
(10-11-12)

18 
DESCARREG

UES

ITALIA

0 
DESENVOLU

PADORS

0 
APLICACION

S

3 USUARIS 
(9-10-11)

3 
DISPOSITIU 
(13-14-15)

20 
DESCARREG

UES
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inicial de dades i descarregues per països: 

PORTUGAL

0 
DESENVOLU

PADORS

0 
APLICACION

S

3 USUARIS 
(12-13-14)

3 
DISPOSITIU 
(16-17-18)

16 
DESCARREG

UES

USA

9 
DESENVOLU

PADORS

16 
APLICACION

S

3 USUARIS 
(15-16-17)

3 
DISPOSITIU 
(19-20-21)

16 
DESCARREG

UES

CANADA

0 
DESENVOLU

PADORS

0 
APLICACION

S

3 USUARIS 
(18-19-20)

3 
DISPOSITIU 
(22-23-24)

9 
DESCARREG

UES

ALEMANYA

1 
DESENVOLU

PADORS

1 
APLICACION

S

3 USUARIS 
(21-22-23)

3 
DISPOSITIU 
(25-26-27)

9 
DESCARREG

UES

ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA  
CONSULTOR                         ESTUDIANT  

 

ALEMANYA

DESENVOLU
PADORS

APLICACION

3 USUARIS 
23)

DISPOSITIU 
27)

DESCARREG

REGNE UNIT

0 
DESENVOLU

PADORS

0 
APLICACION

S

3 USUARIS 
(24-25-26)

1 DIPOSITIU 
(28-29-30)

8 
DESCARREG

UES

LUXEMBURG

1 
DESENVOLU

PADORS

1 
APLICACION

S
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DISPOSITIUS

1

DESCARREGUES

13

96 €

DESENVOLUPADORS

6-HEXAHIS 
SOFTWARE

7- IBEX 
DROID

DESCARR
EGUES

2

20 €

8- STOCKS 
PORTFOLIO

DESCARR
EGUES

4

40 €

9-
RESULTAD

OS-
FUTBOL

DESCARR
EGUES

6

100 €

10-
LOTERIAS

DESCARR
EGUES

2

20 €

8-
RADARDROID

12-
RADARDROI

D PRO

DESCARR
EGUES

4

4 €

NAVSPEEDO

DESCARR
EGUES

340 
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ESPANYA

USUARIS

1

DISPOSITIUS

2

DESCARREGUES

11

55 €

2

DISPOSITIUS

3

DESCARREGUES

11

50 €

4

DESCARREGUES

11

55 €

3

DISPOSITIUS

5

DESCARREGUES

11

60 €

6

DESCARREGUES

12

71 €

4

DISPOSITIUS

7

DESCARREGUES

7

29 €

8

DESCARREGUES

8

30 €

DESENVOLUPADORS

RADARDROID

13-
NAVSPEEDO

DESCARR
EGUES

19

340 €

10- RACC

15- RACC 
INFOTRANSI

T

DESCARR
EGUES

8

80 €

1-
LEVELUP

29-
BEAUTIFUL 
WIDGETS

DESCARR
EGUES

4

8 €

14-
ALPRED SL

19-EL 
TIEMPO 14 

DÍAS

DESCARR
EGUES

4

8 €
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5

DISPOSITIUS

9

DESCARREGUES

5
34 €
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DESENVOLUPADORS

5- MAGMA 
MOBILE

1- MAHJONG 
3D

DESCARREGU
ES

14

55 €

3- WORDS

DESCARREGU
ES

6

3 €
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FRANÇA

USUARIS

6

DISPOSITIUS

10

DESCARREGUES

6

34 €

7

DISPOSITIUS

11

DESCARREGUES

6

44 €

DESENVOLUPADORS

DESCARREGU

4- CHECKERS

DESCARREGU
ES

8

60 €

12- VIDEOLAN

17- VIDEOLAN

DESCARREGUES

6

0 €
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8

DISPOSITIUS

12

DESCARREGUES

6

25 €
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ITALIA

USUARIS

9

DISPOSITIUS

13

DESCARREGUES

6

28 €

10

DISPOSITIUS

14

DESCARREGUES

7

48 €

11

DISPOSITIUS

15

DESCARREGUES

7

66  €
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PORTUGAL

USUARIS

12

DISPOSITIUS

16

DESCARREGUES

5

29 €

13

DISPOSITIUS

17

DESCARREGUES

5

29 €

14

DISPOSITIUS

18

DESCARREGUES

6

54 €

24

DISPOSITIUS

28

DESCARREGUES

6

30 €
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REGNE UNIT

USUARIS

DISPOSITIUS

DESCARREGUES

25

DISPOSITIUS

29

DESCARREGUES

1

20 €

26

DISPOSITIUS

30

DESCARREGUES

1

20 €



 

 
 

TFC – UOC 

 

 
 
 
 

ALEMANYA

USUARIS

21

DISPOSITIUS

25

DESCARREGUES

3

25 €

22

DISPOSITIUS

26

DESCARREGUES

3

25 €

DESENVOLUPADORS

ONETWOAPP
S

30- MI 
PRESUPUESTO

DESCARREGUES

6

12  €
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USUARIS

DISPOSITIUS

DESCARREGUES

23

DISPOSITIUS

27

DESCARREGUES

3

20 €

CANADA

USUARIS

18

DISPOSITIUS

22

DESCARREGUES

3

4 €

19

DISPOSITIUS

23

DESCARREGUES

3

4 €

20

DISPOSITIUS

24

DESCARREGUES

3
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20

DISPOSITIUS

DESCARREGUES

3

22 €

LUXEMBURG

DESENVOLUPADOR
S

3- SKYPE 
SOFTWARE

31- SKYPE

DESCARREGUES

0

0 €
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2-
WHATSAP

P INC
2-

WHATSAP
P

DESCARREGU
ES

6

0 €

4-
GAMELOFT

5- UNO

DESCARREGU
ES

6

100 €

6-
ASPHALT 
7: HEAT

DESCARREGU
ES

6

5 €

28-
LITTLEST 

PET SHOP
DESCARREGU

ES

2

4 €

7- TUNEIN
11-

TUNEIN 
RADIO 

PRODESCARREGU
ES

4

22 €
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15

DISPOSITIUS

19

DESCARREGUES

6

44 €

DESENVOLUPADORS

9- ADOBE 
SYSTEMS

14- FLASH 
PLAYER

DESCARREGU
ES

8

160 €

11-
SPOTIFY 

LTD
16-

SPOTIFY

DESCARREGU
ES

4

0 €

13-
ACCUWEA
THER INC

18-
ACCUWEAT

HER

DESCARREGU
ES

4

8 €

15-
WIKIPEDI

A 
20-

WIKIPEDI
A

DESCARREGU
ES

4

8 €

16-
GOOGLE 

INC21-
GOOGLE 

TRANSLATO
R

DESCARREGU
ES

11

18 €

23-
GOOGLE 
EARTH

DESCARREGU
ES

10

16 €

24-
GOOGLE 

MAPS
DESCARREGU

ES

10

16€

25-
YOUTUB

E
DESCARREGU

ES

10

16 €

26-
GOOGLE 

CURRENTS
DESCARREGU

ES

2

4 €

27-
GMAIL

DESCARREGU
ES

4

8 €

17-
ALDIKO 

TM22-
22ALDIK
O BOOK 
READERDESCARREGU

ES

2

4 €
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USA

USUARIS

16

DISPOSITIUS

20

DESCARREGUES

6

64€

17

DISPOSITIUS

21

DESCARREGUES

4

24 €

ALDIKO 

22ALDIK
O BOOK 
READERDESCARREGU
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5.3.- PROVES  FUNCIONALITATS D’ALTA / BAIXA / 
 
Una vegada s’ha efectuat la carrega inicial de dades mitjançant els INSERTS a les taules 
auxiliars i amb la carrega de dades mitjançant els procediments d’alta de les taules 
principals, es pot verificar que aquestes han funcionat correctament 
LOGS, en la qual han quedat registrats els procediments executats i el seu resultat.
Per verificar-ho, es pot executar la següent sentència:

 
El següent pas, serà l’execu
   11-JOC_PROVES_ABM.sql
 
Amb l’execució d’aquest script s’efectua un
funcionalitats d’ABM per demostrar el correcte funcionament de les mateixes tant en cas 
d’èxit (RSP: OK) com d’error (RSP : ERROR + TIPUS D’ERR
 
De forma genèrica, les proves que s’han efectuat són:
 

ALTES 

Alta correcta 

Alta d’un element ja 
existent 
Alta d’un element que fa 
referència a un altre 
element d’una altra taula 
que no existeix 
Alta amb valor nulls 
Alta amb valor no admès 
d’algun camp 
Alta d’un element que no 
existeix 
Alta d’un element que 
provoca duplicat prohibit 
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PROVES  FUNCIONALITATS D’ALTA / BAIXA / MODIFICACIÓ 

Una vegada s’ha efectuat la carrega inicial de dades mitjançant els INSERTS a les taules 
auxiliars i amb la carrega de dades mitjançant els procediments d’alta de les taules 
principals, es pot verificar que aquestes han funcionat correctament 
LOGS, en la qual han quedat registrats els procediments executats i el seu resultat.

ho, es pot executar la següent sentència: 
SELECT * FROM LOGS ORDER BY 1; 

execució del Joc de proves ABM amb l’script:  
JOC_PROVES_ABM.sql  

Amb l’execució d’aquest script s’efectua un joc de proves complert de totes les 
funcionalitats d’ABM per demostrar el correcte funcionament de les mateixes tant en cas 
d’èxit (RSP: OK) com d’error (RSP : ERROR + TIPUS D’ERROR). 

es proves que s’han efectuat són: 

BAIXES MODIFICACIONS

Baixa correcta Modificació correcta

Alta d’un element ja   

Alta d’un element que fa 
referència a un altre 
element d’una altra taula 

 Modificació d’un element 
que fa referència a un altre 
element d’una altra taula 
que no existeix

Baixa amb valor nulls Modificació amb valor nulls
Alta amb valor no admès  Modificació amb valor no 

admès d’algun 
Alta d’un element que no Baixa d’un element que no 

existeix 
Modificació d’un element 
que no existeix

Alta d’un element que  Modificació que provoca 
un duplicat prohibit

Baixa d’un element amb 
estat inactiu 

 

Baixa que compleixi els 
requisits establerts 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA  
CONSULTOR                         ESTUDIANT  

 

 

Una vegada s’ha efectuat la carrega inicial de dades mitjançant els INSERTS a les taules 
auxiliars i amb la carrega de dades mitjançant els procediments d’alta de les taules 
principals, es pot verificar que aquestes han funcionat correctament consultant la taula 
LOGS, en la qual han quedat registrats els procediments executats i el seu resultat. 

complert de totes les 
funcionalitats d’ABM per demostrar el correcte funcionament de les mateixes tant en cas 

MODIFICACIONS 

Modificació correcta 

Modificació d’un element 
que fa referència a un altre 
element d’una altra taula 
que no existeix 
Modificació amb valor nulls 
Modificació amb valor no 
admès d’algun camp 
Modificació d’un element 
que no existeix 
Modificació que provoca 
un duplicat prohibit 
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Exemples del joc de proves d’ABM
 

La primera línia és l’error que es provoca, la segona línia és la resposta que ens dona el 
procediment en executar-se la sentencia i la tercera correspon a la 
que s’executa. 
 

ALTA USUARIS:  
 

-- ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR 
 
-- RSP: ALTA_USUARI ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR/U SUARI INCORRECTE 1: 

User- Defined Exception
 
 ALTA_USUARI('MARTA','TEIXIDO','LLINAS','87985470E','649586800' ,'AV. 
LLEIDA, 49 2- 1',3,'25004',1,'MTL@gmail.com',6, '01/01/2011',RSP) ;
 

MODIFICACIÓ USUARIS:
 

-- ERROR: L'USUARI NO EXISTEIX
 
-- RSP: MODIF_USUARI ERROR: USUARI NO EXISTEIX 100: OR A

found 
 

MODIF_USUARI(66666,'JUDITH','RODES','BLANCO','40985477V','64900 5555'
,'AV. LLEIDA, 49 3- 1',1,'25004',1,'JRB@HOTMAIL.com',2,'A',RSP);
 
BAIXA USUARIS:  
 
-- ERROR: USUARI JA ESTA EN ESTAT DE BAIXA (INACTIU)
 
-- RSP: BAIXA_USUARI  ERROR: USUARI INACTIU 1: 
 
 BAIXA_USUARI(N,RSP);

 
De tota manera, a l’script esta totalment detallada i documentada cada execució de les 
funcionalitats d’’ABM i els seus resultats.
 
Es genera el fitxer JOC_PROVES_ABM.log 
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del joc de proves d’ABM : 

La primera línia és l’error que es provoca, la segona línia és la resposta que ens dona el 
se la sentencia i la tercera correspon a la crida del procediment 

ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR <> PAIS DE REGISTRE USUARI

RSP: ALTA_USUARI ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR/U SUARI INCORRECTE 1: 
Defined Exception  

('MARTA','TEIXIDO','LLINAS','87985470E','649586800' ,'AV. 
1',3,'25004',1,'MTL@gmail.com',6, '01/01/2011',RSP) ;

MODIFICACIÓ USUARIS:  

NO EXISTEIX  

RSP: MODIF_USUARI ERROR: USUARI NO EXISTEIX 100: OR A- 01403: no data 

(66666,'JUDITH','RODES','BLANCO','40985477V','64900 5555'
1',1,'25004',1,'JRB@HOTMAIL.com',2,'A',RSP);

ERROR: USUARI JA ESTA EN ESTAT DE BAIXA (INACTIU)  

RSP: BAIXA_USUARI  ERROR: USUARI INACTIU 1: User- Defined Exception

(N,RSP);  

De tota manera, a l’script esta totalment detallada i documentada cada execució de les 
funcionalitats d’’ABM i els seus resultats. 

JOC_PROVES_ABM.log que conté el resultat de les proves
 

 
 
 
 
 
 
 

ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA  
CONSULTOR                         ESTUDIANT  

 

La primera línia és l’error que es provoca, la segona línia és la resposta que ens dona el 
crida del procediment 

PAIS DE REGISTRE USUARI  

RSP: ALTA_USUARI ERROR: PAIS DE REGISTRE OPERADOR/U SUARI INCORRECTE 1: 

('MARTA','TEIXIDO','LLINAS','87985470E','649586800' ,'AV. 
1',3,'25004',1,'MTL@gmail.com',6, '01/01/2011',RSP) ;  

01403: no data 

(66666,'JUDITH','RODES','BLANCO','40985477V','64900 5555'
1',1,'25004',1,'JRB@HOTMAIL.com',2,'A',RSP);  

Defined Exception  

De tota manera, a l’script esta totalment detallada i documentada cada execució de les 

que conté el resultat de les proves. 
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5.4.- PROVES  DE CONSULTES
 
El següent pas, serà l’execució del Joc de proves 
   12-JOC_PROVES_
 
Amb l’execució d’aquest script s’efectua un joc de proves complert de les consultes 
realitzades sobre les dades
 
Es genera el fitxer JOC_PROVES_
 
CONSULTA 1 
 
S’efectua la crida consulta_1(1, rsp); 
ESPANYA), i es mostra el següent 
amb totes les seves dades incloent el número d’aplicacions diferents publicades
 

--------------------------------------------------- ---------------------------------------
El llistat de tots els desenvolupadors incloent el número d’aplicacions diferents publicades,   
entenent com a aplicacions:  APLICACIO + SSOO
Pais de registre dels desenvolupadors :ESPANYA
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12
------------ --------------------------------------------------- ---------------------------
Codi  Nom Desenvolupador        Identif.  Adreça                         Localitat       C.P.  Provinc ia       Pais 
Representant         Telefon   Pa g. Web             E
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------
1     LEVELUP                   B25369488 C/ TIVIDA VO, 255               MADRID   
CURIA JORQUER 912365898 LEVELUP.com          LEVELU P@LEVELUP.COM  2         
  
6     HEXAHIS SOFTWARE GROUP    B25452517 AV MURCIA , 587                 ALCOY           03801 ALICANT E        ES   SONIA 
AGUSTI BLASI   941717668 www.hexahis.com      hexahis@hexahis.com  8         
  
14    ALPRED SL                 B73088700 CALLE PAT RON, 19               ALMENDRICOS     30893 MURCIA          ES   ALBERT 
CURIA JORQUER 128536941 tiempo.com           tiempo @tiempo.com    2
  
8     RADARDROID                A25884177 PASEO CAS TELLANA, 87           MADRID          28510 MADRID          ES   JOSEP 
LLORENS GARCIA 912585740 www.radardroid.com   radar droid@radardroi 4         
  
10    RACC                      G08307928 AVENIDA D IAGONAL, Nº 687       BARCELONA       08017 BARCELO NA       ES   JOSEP 
LLORENS GARCIA 118536600 www.racc.com         racc@ racc.com        4         
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PROVES  DE CONSULTES 

El següent pas, serà l’execució del Joc de proves de les consultes amb l’script: 
JOC_PROVES_CONSULTES.sql  

Amb l’execució d’aquest script s’efectua un joc de proves complert de les consultes 
realitzades sobre les dades resultants de les anteriors operacions d’ABM

JOC_PROVES_CONSULTES.log que conté el resultat de les proves

consulta_1(1, rsp); amb el paràmetre d’entrada 1 (PAIS 1 : 
ESPANYA), i es mostra el següent resultat, tots els desenvolupadors del país Espanya 
amb totes les seves dades incloent el número d’aplicacions diferents publicades

--------------------------------------------------- --------------------------------------- ----------------------------
El llistat de tots els desenvolupadors incloent el número d’aplicacions diferents publicades,   
entenent com a aplicacions:  APLICACIO + SSOO  
Pais de registre dels desenvolupadors :ESPANYA  
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12 

--------------------------------------------------- --------------------------- ----------------------------
Codi  Nom Desenvolupador        Identif.  Adreça                         Localitat       C.P.  Provinc ia       Pais 

g. Web             E -mail               NºAp.publ. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------
1     LEVELUP                   B25369488 C/ TIVIDA VO, 255               MADRID          28140 MADRID          ES   ALBERT 
CURIA JORQUER 912365898 LEVELUP.com          LEVELU P@LEVELUP.COM  2          

6     HEXAHIS SOFTWARE GROUP    B25452517 AV MURCIA , 587                 ALCOY           03801 ALICANT E        ES   SONIA 
941717668 www.hexahis.com      hexahis@hexahis.com  8          

14    ALPRED SL                 B73088700 CALLE PAT RON, 19               ALMENDRICOS     30893 MURCIA          ES   ALBERT 
CURIA JORQUER 128536941 tiempo.com           tiempo @tiempo.com    2           

8     RADARDROID                A25884177 PASEO CAS TELLANA, 87           MADRID          28510 MADRID          ES   JOSEP 
LLORENS GARCIA 912585740 www.radardroid.com   radar droid@radardroi 4          

10    RACC                      G08307928 AVENIDA D IAGONAL, Nº 687       BARCELONA       08017 BARCELO NA       ES   JOSEP 
LLORENS GARCIA 118536600 www.racc.com         racc@ racc.com        4          
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amb l’script:  

Amb l’execució d’aquest script s’efectua un joc de proves complert de les consultes 
operacions d’ABM. 

que conté el resultat de les proves. 

amb el paràmetre d’entrada 1 (PAIS 1 : 
, tots els desenvolupadors del país Espanya 

amb totes les seves dades incloent el número d’aplicacions diferents publicades: 

----------------------------  
El llistat de tots els desenvolupadors incloent el número d’aplicacions diferents publicades,    

----------------------------  
Codi  Nom Desenvolupador        Identif.  Adreça                         Localitat       C.P.  Provinc ia       Pais 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------  
28140 MADRID          ES   ALBERT 

6     HEXAHIS SOFTWARE GROUP    B25452517 AV MURCIA , 587                 ALCOY           03801 ALICANT E        ES   SONIA 

14    ALPRED SL                 B73088700 CALLE PAT RON, 19               ALMENDRICOS     30893 MURCIA          ES   ALBERT 

8     RADARDROID                A25884177 PASEO CAS TELLANA, 87           MADRID          28510 MADRID          ES   JOSEP 

10    RACC                      G08307928 AVENIDA D IAGONAL, Nº 687       BARCELONA       08017 BARCELO NA       ES   JOSEP 
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CONSULTA 2 
 
S’efectua la crida consulta_2(rsp);
resultat, totes les aplicacions actives i de les seves dades principals, ordenat pel número 
total de descàrregues que han tingut fins al moment a nivell mundial:
 
 
----------------------------------------
El llistat de totes les aplicacions actives i de le s seves dades principals, ordenat pel número 
total de descàrregues que han tingut fins al moment  a nivell mundial, 
entenent com aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
Codi  Nom Aplicació             Sistema Oper Versio      
NºAp.desc. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
107   NAVSPEEDO                 ANDROID      1.4        13,1M           320 x 480 pixel 01/
  
54    GOOGLE TRANSLATOR         ANDROID      1.1        21,1M           320
  
108   FLASH PLAYER              IOS          1.4        14,2M           320 x 480 pixel 01/04/11        8
  
57    GOOGLE EARTH              
  
61    YOUTUBE                   IOS          1.1        25,2M           320 x 480 pixel 01/01/11        5
  
56    GOOGLE EARTH              ANDROID      1.1        23,1M
  
58    GOOGLE MAPS               ANDROID      1.1        24,1M           320 x 480 pixel 01/01/11        5
  
60    YOUTUBE                   ANDROID      1.1        25,1M           320 x 480 pixel 01/01/11     
  
59    GOOGLE MAPS               IOS          1.1        24,2M           320 x 480 pixel 01/01/11        5
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consulta_2(rsp);  sense paràmetres d’entrada, i es mostra el següent 
resultat, totes les aplicacions actives i de les seves dades principals, ordenat pel número 
total de descàrregues que han tingut fins al moment a nivell mundial: 

---------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------
El llistat de totes les aplicacions actives i de le s seves dades principals, ordenat pel número 
total de descàrregues que han tingut fins al moment  a nivell mundial,  

aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO  
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
Codi  Nom Aplicació             Sistema Oper Versio      Mida            Resolucio       Data Pujada     

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
107   NAVSPEEDO                 ANDROID      1.4        13,1M           320 x 480 pixel 01/

54    GOOGLE TRANSLATOR         ANDROID      1.1        21,1M           320  x 480 pixel 01/01/11        11

108   FLASH PLAYER              IOS          1.4        14,2M           320 x 480 pixel 01/04/11        8

           IOS          1.1        23,2M           320 x 480 p ixel 01/01/11        5

61    YOUTUBE                   IOS          1.1        25,2M           320 x 480 pixel 01/01/11        5

56    GOOGLE EARTH              ANDROID      1.1        23,1M            320 x 480 pixel 01/01/11        5

58    GOOGLE MAPS               ANDROID      1.1        24,1M           320 x 480 pixel 01/01/11        5

60    YOUTUBE                   ANDROID      1.1        25,1M           320 x 480 pixel 01/01/11     

59    GOOGLE MAPS               IOS          1.1        24,2M           320 x 480 pixel 01/01/11        5
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sense paràmetres d’entrada, i es mostra el següent 
resultat, totes les aplicacions actives i de les seves dades principals, ordenat pel número 

--------------------------------------------------- --------------  
El llistat de totes les aplicacions actives i de le s seves dades principals, ordenat pel número  

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
Mida            Resolucio       Data Pujada     

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
107   NAVSPEEDO                 ANDROID      1.4        13,1M           320 x 480 pixel 01/ 04/11        17 

x 480 pixel 01/01/11        11  

108   FLASH PLAYER              IOS          1.4        14,2M           320 x 480 pixel 01/04/11        8  

IOS          1.1        23,2M           320 x 480 p ixel 01/01/11        5  

61    YOUTUBE                   IOS          1.1        25,2M           320 x 480 pixel 01/01/11        5  

320 x 480 pixel 01/01/11        5  

58    GOOGLE MAPS               ANDROID      1.1        24,1M           320 x 480 pixel 01/01/11        5  

60    YOUTUBE                   ANDROID      1.1        25,1M           320 x 480 pixel 01/01/11        5 

59    GOOGLE MAPS               IOS          1.1        24,2M           320 x 480 pixel 01/01/11        5  
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CONSULTA 3 
 
S’efectua la crida consulta_3(1,2012,rsp);

1 : MAHJONG 3D ) i any: 2012, i es mostra el següent resultat, 
s’ha descarregat aquell any, així com el número de descàrregues que ha tingut a cada 
país: 
 
--------------------------------------------------- -----------------------------------------
Donada una aplicació i un any concret: el llistat d e tots els països on s’ha descarregat aquell 
any, així com el número de descàrregues que ha ting ut a cada país,
entenent com aplicacions:  APLICACIO (sense tenir e n compte
 ni el Sistema Operatiu ni la versió)   
CODI APLICACIO :1 NOM APLICACIO: MAHJONG 3D  ANY: 2 012
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12
--------------------------------------------
Pais                 Núm. descarregues   
--------------------------------------------------- -----------------------------------------
PORTUGAL             2                   
  
ESPANYA              6                   
  
ITALIA               1                   

 
CONSULTA 4 
 
S’efectua la crida consulta_4('649586974',rsp);

TELÈFON: 649586974  USUARI: LEONOR TEMPRADO GARCIA
resultat, el llistat de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, 
aplicació descarregada, preu que va pagar, etc:
 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --
Donat u n usuari final (identificat pel seu número de telèf on), el llistat de tota la seva 
activitat de descàrregues a la plataforma, incloent  data, aplicació descarregada, preu que 
va pagar, el dipositiu utilitzat, operador telefoni c utilitzat i la forma de pag
entenent com a aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VER SIO
Número de telèfon :649586974 Nom Usuari: LEONOR TEM PRADO GARCIA
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --
 Data     Codi   Aplicacio           SS OO      Vers io   Preu pagat   Operador   Model disp F.Pagament
------------------------------------------------
01/01/11 4      MAHJONG 3D           BLACKBERRY 1.1              5.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga PAYPAL    
  
01/01/11 5      MAHJONG 3D           PALM       1.1              5.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TA
  
01/02/11 46     VIDEOLAN             IOS        1.1              0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TRANSFEREN
  
01/02/11 45     VIDEOLAN             ANDROID    1.1              0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TARGETA CR
  
01/02/11 47     VIDEOLAN           
  
01/03/11 48     ACCUWEATHER          ANDROID    1.1              2.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga PAYPAL    
  
01/04/11 107    NAVSPEEDO            ANDROID    1.4             20.00  YOIGO ESPA 
  
01/04/11 106    RESULTADOS- FUTBOL    IOS        1.4            20.00  YOIGO ES PA SAMSUNG Ga PAYPAL    
  
01/04/11 108    FLASH PLAYER         IOS        1.4             20.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga CONTRA REE
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consulta_3(1,2012,rsp);  amb els paràmetres d’entrada 1 (
) i any: 2012, i es mostra el següent resultat, el llistat de tots els països on 

s’ha descarregat aquell any, així com el número de descàrregues que ha tingut a cada 

--------------------------------------------------- -----------------------------------------
Donada una aplicació i un any concret: el llistat d e tots els països on s’ha descarregat aquell 
any, així com el número de descàrregues que ha ting ut a cada país,   
entenent com aplicacions:  APLICACIO (sense tenir e n compte  

ni el Sistema Operatiu ni la versió)    
CODI APLICACIO :1 NOM APLICACIO: MAHJONG 3D  ANY: 2 012  
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12 
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pais                 Núm. descarregues    
--------------------------------------------------- -----------------------------------------
PORTUGAL             2                    

ESPANYA              6                    

ITALIA               1                    

consulta_4('649586974',rsp);  amb el paràmetre d’entrada 
: 649586974  USUARI: LEONOR TEMPRADO GARCIA , i es mostra el següent 

resultat, el llistat de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, 
aplicació descarregada, preu que va pagar, etc: 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --
n usuari final (identificat pel seu número de telèf on), el llistat de tota la seva 

activitat de descàrregues a la plataforma, incloent  data, aplicació descarregada, preu que 
va pagar, el dipositiu utilitzat, operador telefoni c utilitzat i la forma de pag
entenent com a aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VER SIO 
Número de telèfon :649586974 Nom Usuari: LEONOR TEM PRADO GARCIA 
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --

Data     Codi   Aplicacio           SS OO      Vers io   Preu pagat   Operador   Model disp F.Pagament
------------------------------------------------ --------------------------------------------------- -----
01/01/11 4      MAHJONG 3D           BLACKBERRY 1.1              5.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga PAYPAL    

01/01/11 5      MAHJONG 3D           PALM       1.1              5.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TA

01/02/11 46     VIDEOLAN             IOS        1.1              0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TRANSFEREN

01/02/11 45     VIDEOLAN             ANDROID    1.1              0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TARGETA CR

01/02/11 47     VIDEOLAN             WINDOWS PH 1.1             0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG  Ga CONTRA REE

01/03/11 48     ACCUWEATHER          ANDROID    1.1              2.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga PAYPAL    

01/04/11 107    NAVSPEEDO            ANDROID    1.4             20.00  YOIGO ESPA 

FUTBOL    IOS        1.4            20.00  YOIGO ES PA SAMSUNG Ga PAYPAL    

01/04/11 108    FLASH PLAYER         IOS        1.4             20.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga CONTRA REE

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA  
CONSULTOR                         ESTUDIANT  

 

amb els paràmetres d’entrada 1 (APLICACIO 

el llistat de tots els països on 
s’ha descarregat aquell any, així com el número de descàrregues que ha tingut a cada 

--------------------------------------------------- -----------------------------------------  
Donada una aplicació i un any concret: el llistat d e tots els països on s’ha descarregat aquell  

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

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

amb el paràmetre d’entrada Nº 

, i es mostra el següent 
resultat, el llistat de tota la seva activitat de descàrregues a la plataforma, incloent data, 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --  
n usuari final (identificat pel seu número de telèf on), el llistat de tota la seva  

activitat de descàrregues a la plataforma, incloent  data, aplicació descarregada, preu que  
va pagar, el dipositiu utilitzat, operador telefoni c utilitzat i la forma de pag ament,  

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --  
Data     Codi   Aplicacio           SS OO      Vers io   Preu pagat   Operador   Model disp F.Pagament  

--------------------------------------------------- -----  
01/01/11 4      MAHJONG 3D           BLACKBERRY 1.1              5.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga PAYPAL     

01/01/11 5      MAHJONG 3D           PALM       1.1              5.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TA RGETA CR 

01/02/11 46     VIDEOLAN             IOS        1.1              0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TRANSFEREN  

01/02/11 45     VIDEOLAN             ANDROID    1.1              0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TARGETA CR  

WINDOWS PH 1.1             0.00  YOIGO ESPA SAMSUNG  Ga CONTRA REE 

01/03/11 48     ACCUWEATHER          ANDROID    1.1              2.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga PAYPAL     

01/04/11 107    NAVSPEEDO            ANDROID    1.4             20.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga TARGETA CR 

FUTBOL    IOS        1.4            20.00  YOIGO ES PA SAMSUNG Ga PAYPAL     

01/04/11 108    FLASH PLAYER         IOS        1.4             20.00  YOIGO ESPA SAMSUNG Ga CONTRA REE  
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CONSULTA 5 
 

S’efectua la crida consulta_5(2012,rsp);
mostra el següent resultat, el llistat dels 20 usuaris que més diners s’han gastat en 
aplicacions mòbils, ordenat de més a menys:
 

Donat un any concret el llistat dels 20 u
ordenat de més a menys, entenent com aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO 
ANY: 2012 
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12
--------------------------------------------------- -----
Codi  Nom Usuari                     NIF          T elefon   Adreça               Localitat       C.P.  
Provincia       Pais           Import pagat Moneda
--------------------------------------------------- -----
3     MARC C URIA JORQUERA            40985488E    649000012 GRA N VIA, 247        LLEIDA          25001 
LLEIDA          ESPANYA              96.00  EUR
 

2     FRANCISCO LOPEZ FUSTE          40985469S    6 4900001
LLEIDA          ESPANYA              86.00  EUR
  

1     LEONOR TEMPRADO GARCIA         87985469V    6 49586974 C/. SEGRIA, 19 4
LLEIDA          ESPANYA              59.00  EUR
  

11    JOSEPE VERDI GUCCI             I09854999    6600000 03 AV. ROMA, 36         TURIN           I2040 
PIAMONTE        ITALIA               44.00  EUR
  

10    ROSALIA BRAQUI GUGLI           I09854977    6 60000002 AV. ROMA, 75         TURIN           I2040  
PIAMONTE        ITALIA               44.00  EUR
  

16    TAYLOR MORRISON LOCGE          US9854922    6 80000002 AV. NEW YORK, 351    NEW YORK        US044  
NEW YORK        ESTATS UNITS         42.00  EUR
  

14    SERAFIN FIGO FIGO              P09854966    6 70
COIMBRA         PORTUGAL             32.00  EUR
  

9     FABRICCIO ROSSI BRACO          I09854933    6 60000001 AV. ROMA, 155        TURIN           I2010  
PIAMONTE        ITALIA               29.00  EUR
  

8     ANNI BESSETTE BLANCHER         F09854955    6500000 03 AV. PARIS, 548       PARIS           F2011 
BRETANYA        FRANÇA               22.00  EUR
  

7     ANTONIE BABIN BETANCOUR        F09854922    6 50000002 AV. PARIS, 144       PARIS           F2010  
BRETANYA        FRANÇA               22.00  EUR
  

6     MARIE MORREU TATEE             F09854901    6 50000001 AV. 
BRETANYA        FRANÇA               22.00  EUR
  

5     SONIA TORRUELLA MONGRI         40985490X    6 49000
LLEIDA          ESPANYA              22.00  EUR
  

15    JOHN SMITH SMITH               US9854910    6 80000001 AV. 
NEW YORK        ESTATS UNITS         22.00  EUR
  

17    MARCUS DOYLE SMITH             US9854977    6800000 03 AV. NEW YORK, 774    NEW YORK        US669 
NEW YORK        ESTATS UNITS         20.00  EUR
  

25    MICHAEL JACKSON THOMSON        RU9854947    6 20000002 AV. LONDRES, 88      NEWBURY         RU088  
BERKSHIRE       REGNE UNIT           20.00  EUR
  

26    CLARK LEVIS ALLEN              RU9854911    6 20000003 AV. LONDRES, 74      NEWBURY         RU074  
BERKSHIRE       REGNE UNIT           20.00  EUR
  

4     ANDREA SANAHUJA MIRO           40985489E    6 49000013
LLEIDA          ESPANYA              13.00  EUR
  

13    ROSA PORTO AROMIN              P09854955    6 70000002 AV. LISBOA, 33       PENACOVA        P2420  
COIMBRA         PORTUGAL              7.00  EUR
  

12    RON ALDO GOLSALVES GODOI        P09854911    670000001 AV. LISBOA, 11       PENACOVA        P2040 
COIMBRA         PORTUGAL              7.00  EUR
  

33    PROVA BAIXA AMB DESCARREGUES   B1111111X    6 71111111 C/. PROVADOR, 5      ALCARRAS        25010  
LLEIDA          ESPANYA               5.00  EUR
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consulta_5(2012,rsp);  amb el paràmetre d’entrada any: 2012, i es 
mostra el següent resultat, el llistat dels 20 usuaris que més diners s’han gastat en 
aplicacions mòbils, ordenat de més a menys: 

Donat un any concret el llistat dels 20 u suaris que més diners s’han gastat en aplicacions m òbils,
ordenat de més a menys, entenent com aplicacions:  APLICACIO + SSOO + VERSIO  

Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12 
--------------------------------------------------- ----- ---------------------------------------------
Codi  Nom Usuari                     NIF          T elefon   Adreça               Localitat       C.P.  
Provincia       Pais           Import pagat Moneda  
--------------------------------------------------- ----- ---------------------------------------------

URIA JORQUERA            40985488E    649000012 GRA N VIA, 247        LLEIDA          25001 
LLEIDA          ESPANYA              96.00  EUR  

2     FRANCISCO LOPEZ FUSTE          40985469S    6 4900001 1 C/. MAJOR, 7 1-       
LLEIDA          ESPANYA              86.00  EUR  

1     LEONOR TEMPRADO GARCIA         87985469V    6 49586974 C/. SEGRIA, 19 4 - 7   ALCARRAS        25004 
LLEIDA          ESPANYA              59.00  EUR  

JOSEPE VERDI GUCCI             I09854999    6600000 03 AV. ROMA, 36         TURIN           I2040 
PIAMONTE        ITALIA               44.00  EUR  

10    ROSALIA BRAQUI GUGLI           I09854977    6 60000002 AV. ROMA, 75         TURIN           I2040  
PIAMONTE        ITALIA               44.00  EUR  

16    TAYLOR MORRISON LOCGE          US9854922    6 80000002 AV. NEW YORK, 351    NEW YORK        US044  
NEW YORK        ESTATS UNITS         42.00  EUR  

14    SERAFIN FIGO FIGO              P09854966    6 70000003 AV. LISBOA, 78       PENACOVA        P2041 
COIMBRA         PORTUGAL             32.00  EUR  

9     FABRICCIO ROSSI BRACO          I09854933    6 60000001 AV. ROMA, 155        TURIN           I2010  
PIAMONTE        ITALIA               29.00  EUR  

ANNI BESSETTE BLANCHER         F09854955    6500000 03 AV. PARIS, 548       PARIS           F2011 
BRETANYA        FRANÇA               22.00  EUR  

7     ANTONIE BABIN BETANCOUR        F09854922    6 50000002 AV. PARIS, 144       PARIS           F2010  
TANYA        FRANÇA               22.00  EUR  

6     MARIE MORREU TATEE             F09854901    6 50000001 AV. PARIS, 44        PARIS           F2010 
BRETANYA        FRANÇA               22.00  EUR  

5     SONIA TORRUELLA MONGRI         40985490X    6 49000 014 C/. JUNEDA, 41       ALCARRAS        25010 
LLEIDA          ESPANYA              22.00  EUR  

15    JOHN SMITH SMITH               US9854910    6 80000001 AV. NEW YORK, 211    NEW YORK        US040 
NEW YORK        ESTATS UNITS         22.00  EUR  

MARCUS DOYLE SMITH             US9854977    6800000 03 AV. NEW YORK, 774    NEW YORK        US669 
NEW YORK        ESTATS UNITS         20.00  EUR  

25    MICHAEL JACKSON THOMSON        RU9854947    6 20000002 AV. LONDRES, 88      NEWBURY         RU088  
IRE       REGNE UNIT           20.00  EUR  

26    CLARK LEVIS ALLEN              RU9854911    6 20000003 AV. LONDRES, 74      NEWBURY         RU074  
BERKSHIRE       REGNE UNIT           20.00  EUR  

4     ANDREA SANAHUJA MIRO           40985489E    6 49000013  PLAÇA MAJOR, 55      BALAGUER        25001 
LLEIDA          ESPANYA              13.00  EUR  

13    ROSA PORTO AROMIN              P09854955    6 70000002 AV. LISBOA, 33       PENACOVA        P2420  
COIMBRA         PORTUGAL              7.00  EUR  

ALDO GOLSALVES GODOI        P09854911    670000001 AV. LISBOA, 11       PENACOVA        P2040 
COIMBRA         PORTUGAL              7.00  EUR  

33    PROVA BAIXA AMB DESCARREGUES   B1111111X    6 71111111 C/. PROVADOR, 5      ALCARRAS        25010  
ESPANYA               5.00  EUR  
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amb el paràmetre d’entrada any: 2012, i es 
mostra el següent resultat, el llistat dels 20 usuaris que més diners s’han gastat en 

suaris que més diners s’han gastat en aplicacions m òbils,  

---------------------------------------------  
Codi  Nom Usuari                     NIF          T elefon   Adreça               Localitat       C.P.  

---------------------------------------------  
URIA JORQUERA            40985488E    649000012 GRA N VIA, 247        LLEIDA          25001 

      LLEIDA          25001 

7   ALCARRAS        25004 

JOSEPE VERDI GUCCI             I09854999    6600000 03 AV. ROMA, 36         TURIN           I2040 

10    ROSALIA BRAQUI GUGLI           I09854977    6 60000002 AV. ROMA, 75         TURIN           I2040  

16    TAYLOR MORRISON LOCGE          US9854922    6 80000002 AV. NEW YORK, 351    NEW YORK        US044  

000003 AV. LISBOA, 78       PENACOVA        P2041 

9     FABRICCIO ROSSI BRACO          I09854933    6 60000001 AV. ROMA, 155        TURIN           I2010  

ANNI BESSETTE BLANCHER         F09854955    6500000 03 AV. PARIS, 548       PARIS           F2011 

7     ANTONIE BABIN BETANCOUR        F09854922    6 50000002 AV. PARIS, 144       PARIS           F2010  

PARIS, 44        PARIS           F2010 

014 C/. JUNEDA, 41       ALCARRAS        25010 

NEW YORK, 211    NEW YORK        US040 

MARCUS DOYLE SMITH             US9854977    6800000 03 AV. NEW YORK, 774    NEW YORK        US669 

25    MICHAEL JACKSON THOMSON        RU9854947    6 20000002 AV. LONDRES, 88      NEWBURY         RU088  

26    CLARK LEVIS ALLEN              RU9854911    6 20000003 AV. LONDRES, 74      NEWBURY         RU074  

PLAÇA MAJOR, 55      BALAGUER        25001 

13    ROSA PORTO AROMIN              P09854955    6 70000002 AV. LISBOA, 33       PENACOVA        P2420  

ALDO GOLSALVES GODOI        P09854911    670000001 AV. LISBOA, 11       PENACOVA        P2040 

33    PROVA BAIXA AMB DESCARREGUES   B1111111X    6 71111111 C/. PROVADOR, 5      ALCARRAS        25010  
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CONSULTA 6 
 

S’efectua la crida consulta_6(1,rsp);

JOCS), i es mostra el següent resultat, el llistat de les aplicacions actives per descarregar 
relacionades amb la categoria introduïda en el paràmetre d’entrada:
 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
Donada una determinada categoria, el llistat de les  aplicacions actives per descarregar relacionades a mb 
aquesta categoria 
ordenat per nom de: APLICACIO, SSOO, VERSIO, entene nt com aplicacions: APLICACIO + SSOO + VERSIO 
Codi Categoria :1 /  Nom Categoria: JOCS
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12
---------------------------------------------
Data pujada      Codi  Aplicacio            SS OO                Versio   Mida            Resolució      
--------------------------------------------------- --------------------------------------
01/01/11         20    ASPHALT 7: HEAT      ANDROID               1.1      6,1M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         21    ASPHALT 7: HEAT      IOS                  1.1      6,2M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         22    ASPHALT 7: HEAT      WINDOWS PHONE        1.1      6,3M            320 x 480 pixel
  
01/01/11         14    CHECKERS             ANDROID               1.1      4,1M            320 x 480 pi xel
  
01/04/11         104   CHECKERS             IOS                
  
01/01/11         16    CHECKERS             WINDOWS  PHONE        1.1      4,3M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         65    LITTLEST PET SHOP    ANDROID               1.1      28,1M           320 x 480 pi x
  
01/04/11         102   MAHJONG 3D           ANDROID               1.4      1,1M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         4     MAHJONG 3D           BLACKBE RRY           1.1      1,4M            320 x 480 pi xel
  
01/03/11         88    MAHJONG 3D           
  
01/01/11         5     MAHJONG 3D           PALM                 1.1      1,5M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         6     MAHJONG 3D           SYMBIAN               1.1      1
  
01/04/11         103   MAHJONG 3D           WINDOWS  PHONE        1.4      1,3M            320 x 480 pi xel
  
01/03/11         93    UNO                  ANDROID               1.3      5,1M            320 x 480 pi xel
  
01/04/11         105   UNO                  IOS                  1.4      5,2M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         19    UNO                  WINDOWS  PHONE        1.1      5,3M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         11    WORDS            
  
01/01/11         12    WORDS                IOS                  1.1      3,2M            320 x 480 pi xel
  
01/01/11         13    WORDS                WINDOWS  PHONE        1.1      3,3M  
  
Total aplicacions:   19                  
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consulta_6(1,rsp);  amb el paràmetre d’entrada 1 (
), i es mostra el següent resultat, el llistat de les aplicacions actives per descarregar 

oria introduïda en el paràmetre d’entrada: 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
Donada una determinada categoria, el llistat de les  aplicacions actives per descarregar relacionades a mb 

ordenat per nom de: APLICACIO, SSOO, VERSIO, entene nt com aplicacions: APLICACIO + SSOO + VERSIO 
Codi Categoria :1 /  Nom Categoria: JOCS  
Data del llistat :Martes   , 11 de DICIEMBRE  de 20 12 
--------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------
Data pujada      Codi  Aplicacio            SS OO                Versio   Mida            Resolució      
--------------------------------------------------- --------------------------------------
01/01/11         20    ASPHALT 7: HEAT      ANDROID               1.1      6,1M            320 x 480 pi xel

01/01/11         21    ASPHALT 7: HEAT      IOS                  1.1      6,2M            320 x 480 pi xel

ASPHALT 7: HEAT      WINDOWS PHONE        1.1      6,3M            320 x 480 pixel

01/01/11         14    CHECKERS             ANDROID               1.1      4,1M            320 x 480 pi xel

01/04/11         104   CHECKERS             IOS                  1.4      4,2M            320 x 480 pixel

01/01/11         16    CHECKERS             WINDOWS  PHONE        1.1      4,3M            320 x 480 pi xel

01/01/11         65    LITTLEST PET SHOP    ANDROID               1.1      28,1M           320 x 480 pi x

01/04/11         102   MAHJONG 3D           ANDROID               1.4      1,1M            320 x 480 pi xel

01/01/11         4     MAHJONG 3D           BLACKBE RRY           1.1      1,4M            320 x 480 pi xel

         IOS                  1.3      1,2M            320 x  480 pixel

01/01/11         5     MAHJONG 3D           PALM                 1.1      1,5M            320 x 480 pi xel

01/01/11         6     MAHJONG 3D           SYMBIAN               1.1      1 ,6M            320 x 480 pixel

01/04/11         103   MAHJONG 3D           WINDOWS  PHONE        1.4      1,3M            320 x 480 pi xel

01/03/11         93    UNO                  ANDROID               1.3      5,1M            320 x 480 pi xel

01/04/11         105   UNO                  IOS                  1.4      5,2M            320 x 480 pi xel

01/01/11         19    UNO                  WINDOWS  PHONE        1.1      5,3M            320 x 480 pi xel

01/01/11         11    WORDS                ANDROID              1.1      3,1M            320 x  480 pixel

01/01/11         12    WORDS                IOS                  1.1      3,2M            320 x 480 pi xel

01/01/11         13    WORDS                WINDOWS  PHONE        1.1      3,3M            

Total aplicacions:   19                   
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amb el paràmetre d’entrada 1 (CATEGORIA :1  

), i es mostra el següent resultat, el llistat de les aplicacions actives per descarregar 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
Donada una determinada categoria, el llistat de les  aplicacions actives per descarregar relacionades a mb 

ordenat per nom de: APLICACIO, SSOO, VERSIO, entene nt com aplicacions: APLICACIO + SSOO + VERSIO  

--------------------------------------------------- ---------  
Data pujada      Codi  Aplicacio            SS OO                Versio   Mida            Resolució       
--------------------------------------------------- -------------------------------------- ---------------- 
01/01/11         20    ASPHALT 7: HEAT      ANDROID               1.1      6,1M            320 x 480 pi xel  

01/01/11         21    ASPHALT 7: HEAT      IOS                  1.1      6,2M            320 x 480 pi xel  

ASPHALT 7: HEAT      WINDOWS PHONE        1.1      6,3M            320 x 480 pixel  

01/01/11         14    CHECKERS             ANDROID               1.1      4,1M            320 x 480 pi xel  

1.4      4,2M            320 x 480 pixel  

01/01/11         16    CHECKERS             WINDOWS  PHONE        1.1      4,3M            320 x 480 pi xel  

01/01/11         65    LITTLEST PET SHOP    ANDROID               1.1      28,1M           320 x 480 pi xel 

01/04/11         102   MAHJONG 3D           ANDROID               1.4      1,1M            320 x 480 pi xel  

01/01/11         4     MAHJONG 3D           BLACKBE RRY           1.1      1,4M            320 x 480 pi xel  

IOS                  1.3      1,2M            320 x  480 pixel  

01/01/11         5     MAHJONG 3D           PALM                 1.1      1,5M            320 x 480 pi xel  

,6M            320 x 480 pixel  

01/04/11         103   MAHJONG 3D           WINDOWS  PHONE        1.4      1,3M            320 x 480 pi xel  

01/03/11         93    UNO                  ANDROID               1.3      5,1M            320 x 480 pi xel  

01/04/11         105   UNO                  IOS                  1.4      5,2M            320 x 480 pi xel  

01/01/11         19    UNO                  WINDOWS  PHONE        1.1      5,3M            320 x 480 pi xel  

ANDROID              1.1      3,1M            320 x  480 pixel  

01/01/11         12    WORDS                IOS                  1.1      3,2M            320 x 480 pi xel  

          320 x 480 pixel 
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5.5.- PROVES  DEL MÒDUL ESTADÍSTIC
 
El darrer pas, serà l’execució del Joc de proves del Mòdul Estadístic amb l’script: 
   13-JOC_PROVES_
 
Amb l’execució d’aquest 
estadístiques realitzades sobre les dades resultants de les anteriors i a més s’han afegit 
més descarregues per tal de verificar el funcionament de les mateixes.
 
Es genera el fitxer JOC_PROVES_
 
ESTADISTICA 1_2  
 

1) RESULTATS ABANS D’EXECUTAR L’SCRIPT 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL:

 

 
2) RESULTATS DESPRÉS D’EXECUTAR L’SCRIPT 

JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL:
 

 
S’han efectuat 69 descarregues més que han generat 4
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L MÒDUL ESTADÍSTIC  

El darrer pas, serà l’execució del Joc de proves del Mòdul Estadístic amb l’script: 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.sql  

Amb l’execució d’aquest script s’efectua un joc de proves complert de les dades 
estadístiques realitzades sobre les dades resultants de les anteriors i a més s’han afegit 
més descarregues per tal de verificar el funcionament de les mateixes. 

JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.log que conté el resultat de les proves

RESULTATS ABANS D’EXECUTAR L’SCRIPT 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL: 

 

RESULTATS DESPRÉS D’EXECUTAR L’SCRIPT 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL: 

 

descarregues més que han generat 40.855 € més.
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El darrer pas, serà l’execució del Joc de proves del Mòdul Estadístic amb l’script:  

script s’efectua un joc de proves complert de les dades 
estadístiques realitzades sobre les dades resultants de les anteriors i a més s’han afegit 

 

que conté el resultat de les proves. 

RESULTATS ABANS D’EXECUTAR L’SCRIPT 

RESULTATS DESPRÉS D’EXECUTAR L’SCRIPT 

€ més. 
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ESTADISTICA_3_4_5:  
 
1) RESULTATS 

JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL:
 

 
E_3 
ANY 2011 
 MIJTA D'APLICACIONS PER USUARI ACTIU= 70 / 26 = 2,69
ANY 2012 
 MIJTA D'APLICACIONS PER USUARI ACTIU=

 
2) RESULTATS 

JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL:
 

 
Les dades de l’any 2011 no han variat donat que en el joc de proves de les estadístiques 
no s’ha efectuat cap descarrega amb data d’aquest any.
 
E_3: S’han efectuat més descarregues i s’ha donat d’alta un altre usuari actiu:

 
      SELECT COUNT (U.IDUSUARI) numUsuActius
            FROM USUARIS U
              WHERE U.ESTAT ='A' AND Extract(YEAR FROM U.DATAESTAT) <= 2012;  
 
    SELECT COUNT(D.IDPRODUCTE) numAplicDesc
          FROM DESCARREGA D, USUARIS U
              WHERE D.IDUSUARI                    = U.IDUSUARI
                    AND (Extract(YEAR FROM D.DATADESC)  = 2012
                    AND U.ESTAT                         = 'A'
                    AND Extract(YEAR FROM U.DATAESTAT) <= 2012);
 
ANY 2012 
 MIJTA D'APLICACIONS PER USUARI ACTIU= 1

 
E_4:  
 
S’han efectuat 26 descarregues més d’un determinat desenvolupador per tal de forçar 
l’actualització de les noves 
descarregues  i el número 
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ABANS  D’EXECUTAR L’SCRIPT 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL: 

MIJTA D'APLICACIONS PER USUARI ACTIU= 70 / 26 = 2,69 

MIJTA D'APLICACIONS PER USUARI ACTIU= 116 / 26 = 4,46 

DESPRÉS D’EXECUTAR L’SCRIPT 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL: 

Les dades de l’any 2011 no han variat donat que en el joc de proves de les estadístiques 
no s’ha efectuat cap descarrega amb data d’aquest any. 

és descarregues i s’ha donat d’alta un altre usuari actiu:

SELECT COUNT (U.IDUSUARI) numUsuActius 
FROM USUARIS U 
WHERE U.ESTAT ='A' AND Extract(YEAR FROM U.DATAESTAT) <= 2012;   

SELECT COUNT(D.IDPRODUCTE) numAplicDesc 
FROM DESCARREGA D, USUARIS U 

WHERE D.IDUSUARI                    = U.IDUSUARI 
AND (Extract(YEAR FROM D.DATADESC)  = 2012 
AND U.ESTAT                         = 'A' 
AND Extract(YEAR FROM U.DATAESTAT) <= 2012); 

MIJTA D'APLICACIONS PER USUARI ACTIU= 184 / 27 = 6,81 

S’han efectuat 26 descarregues més d’un determinat desenvolupador per tal de forçar 
l’actualització de les noves dades: nom del desenvolupador amb màxim número de 
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D’EXECUTAR L’SCRIPT 

 

D’EXECUTAR L’SCRIPT 

 

Les dades de l’any 2011 no han variat donat que en el joc de proves de les estadístiques 

és descarregues i s’ha donat d’alta un altre usuari actiu: 

 

S’han efectuat 26 descarregues més d’un determinat desenvolupador per tal de forçar 
dades: nom del desenvolupador amb màxim número de 
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E_5:  
S’ha canviat el preu d’un determinat producte per un preu molt elevat, s’han efectuat dos 
descarregues d’aquest producte en dos usuaris que no s’havien descarregat abans aq
producte, per tal de que canviï l’aplicació que més diners ha recaptat.
 

També s’ha modificat l’autor del producte, que inicialment només era un desenvolupador 
per tres desenvolupadors per tal que es pugui comprovar que s’ha efectuat aquest control.
 

ESTADISTICA_6_7_8:  
 

1) RESULTATS 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL:

 

 

2) RESULTATS 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL:
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S’ha canviat el preu d’un determinat producte per un preu molt elevat, s’han efectuat dos 
descarregues d’aquest producte en dos usuaris que no s’havien descarregat abans aq
producte, per tal de que canviï l’aplicació que més diners ha recaptat. 

També s’ha modificat l’autor del producte, que inicialment només era un desenvolupador 
per tres desenvolupadors per tal que es pugui comprovar que s’ha efectuat aquest control.

 

ABANS  D’EXECUTAR L’SCRIPT 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL: 

 

DESPRÉS D’EXECUTAR L’SCRIPT 
JOC_PROVES_ESTADISTIQUES.SQL: 
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S’ha canviat el preu d’un determinat producte per un preu molt elevat, s’han efectuat dos 
descarregues d’aquest producte en dos usuaris que no s’havien descarregat abans aquest 

També s’ha modificat l’autor del producte, que inicialment només era un desenvolupador 
per tres desenvolupadors per tal que es pugui comprovar que s’ha efectuat aquest control. 

D’EXECUTAR L’SCRIPT 

 

D’EXECUTAR L’SCRIPT 
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Les dades de l’any 2011 no han variat donat que en el joc de proves de les estadístiques 
no s’ha efectuat cap descarrega amb data d’aquest any.

 
E_6:  
 
Durant l’execució dels processos de proves, s’ha creat un usuari nou registrat al país 1, el 
qual ha efectuat com a mínim una descarrega.
Es pot observar que al país 1 s’ha incrementat en un 
com a mínim una descàrrega.
 
E_7:  
 
Es pot observar que a l’any 2012 tots els països han augmentat els ingressos totals que 
han generat els usuaris registrats en aquell país en descarregues d’aplicacions.
 
E_8:  
 
Es pot observar que a l’any 2012 tots els països ha excepció del 10, han 
nombre d’aplicacions diferents descarregades com a mínim una vegada.
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Les dades de l’any 2011 no han variat donat que en el joc de proves de les estadístiques 
s’ha efectuat cap descarrega amb data d’aquest any. 

Durant l’execució dels processos de proves, s’ha creat un usuari nou registrat al país 1, el 
qual ha efectuat com a mínim una descarrega. 
Es pot observar que al país 1 s’ha incrementat en un usuari diferent més que han efectuat 
com a mínim una descàrrega. 

Es pot observar que a l’any 2012 tots els països han augmentat els ingressos totals que 
han generat els usuaris registrats en aquell país en descarregues d’aplicacions.

observar que a l’any 2012 tots els països ha excepció del 10, han 
diferents descarregades com a mínim una vegada.
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Les dades de l’any 2011 no han variat donat que en el joc de proves de les estadístiques 

Durant l’execució dels processos de proves, s’ha creat un usuari nou registrat al país 1, el 

usuari diferent més que han efectuat 

Es pot observar que a l’any 2012 tots els països han augmentat els ingressos totals que 
han generat els usuaris registrats en aquell país en descarregues d’aplicacions. 

observar que a l’any 2012 tots els països ha excepció del 10, han augmentat el 
diferents descarregades com a mínim una vegada. 
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6.- VALORACIÓ INICIAL DE LES HORES I COST TOTAL DEL PRO JECTE
 
 
 
6.1.- Hores del projecte 
 

 

PAC1: Pla de treball 

PAC2: Anàlisi i 
Disseny 

PAC3: Implementació i 
Proves 

Lliurament Final 

TOTAL 

 
El projecte té una durada total de 117 dies, es preveu un temps de dedicació mig de 3 
hores al dia, tots els dies de la setmana, el que fa un total d’unes 339 hores de treball.
 
En cada etapa s’ha deixat uns dies de marge de 
imprevistos, aquestes hores no s’han tingut en compte a l’hora de fer la valoració 
econòmica del projecte. 
 
 
 
6.2.- Tarifes dels recursos
 
 

RECURS

Cap de Projecte

Analista 

Programador
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VALORACIÓ INICIAL DE LES HORES I COST TOTAL DEL PRO JECTE

Data inici Data Fi Dies 

 20/09/2012 08/10/2012 18 

09/10/2012 12/11/2012 34 

PAC3: Implementació i 13/11/2012 13/12/2012 30 

14/12/2012 14/01/2013 31 

  117 

El projecte té una durada total de 117 dies, es preveu un temps de dedicació mig de 3 
hores al dia, tots els dies de la setmana, el que fa un total d’unes 339 hores de treball.

En cada etapa s’ha deixat uns dies de marge de risc per tal de poder fe
imprevistos, aquestes hores no s’han tingut en compte a l’hora de fer la valoració 

Tarifes dels recursos  

RECURS Preu/  
Hora 

Cap de Projecte 50 € /h 

40 €/h 

Programador 30 €/h 
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VALORACIÓ INICIAL DE LES HORES I COST TOTAL DEL PRO JECTE 

Hores 
/Dia Hores  

3h/dia 54 

3h/dia 102 

3h/dia 90 

3h/dia 93 

 339 

El projecte té una durada total de 117 dies, es preveu un temps de dedicació mig de 3 
hores al dia, tots els dies de la setmana, el que fa un total d’unes 339 hores de treball. 

risc per tal de poder fer front a possibles 
imprevistos, aquestes hores no s’han tingut en compte a l’hora de fer la valoració 
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6.3.- Valoració inicial del projecte
 

TASQUES del 
Hores dia: 3h

Preu hora: 50

Pla de treball 
Anàlisi i Disseny 
Implementació i Proves 
Lliurament final i Presentació Virtual
 

TASQUES de l’Analista
Hores dia: 3h

Preu hora: 

Pla de treball 
Anàlisi i Disseny 
 

TASQUES del Programador
Hores dia: 3h

Preu hora: 

Anàlisi i Disseny 
Implementació i Proves 
Lliurament final i Presentació Virtual
 

TOTAL COST PROJECTE
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Valoració inicial del projecte  

del Cap Projecte 
Hores dia: 3h 

Preu hora: 50€ 
DIES HORES

16,5 49,50
5 15 

 11 33 
Presentació Virtual 11 33 

43,5 130,50

de l’Analista  
Hores dia: 3h 

Preu hora: 40€ 
DIES HORES

1,5 4,50
27 81,00

28,5 85,50

del Programador  
Hores dia: 3h 

Preu hora: 30€ 
DIES HORES

2 6 
 27 81 

Lliurament final i Presentació Virtual 9 27 
38 114

TOTAL COST PROJECTE    
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HORES COST 

49,50 2.475,00 €  
 750,00 €  
 1.650,00 €  
 1.650,00 € 

,50 6.525,00 €  

HORES COST 

4,50 180,00 € 
81,00 3.240,00 € 
85,50 3.420,00 € 

HORES COST 

 180,00 € 
 2.430,00 € 
 810,00 € 

114 3.420,00 € 

13.365,00€ 
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7.- CONCLUSIONS 
 

Una vegada acabats i entregats els productes sol·licitats:
 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

 
Podem extraure les següents conclusions:
 
Inicialment, la planificació
estructurar les tasques, distribuir
de treball, avaluar els riscos i prendre les mesures de control per mitigar
dates claus d’entrega. 
 
Durant la fase d’anàlisi  dels requeriments ha estat molt important la comunicació que s’ha 
establert amb el Client, ja que ens ha permès aclarir certs dubtes i recaptar més informació 
referent al mon de les descarregues d’aplicacions per a mòbils.
 
El disseny de la base de dades ha de complir uns requisits de qualitat, i per tal motiu s’ha
tingut en compte els conceptes de
El disseny conceptual de la base de dades és la base sobre la qual es fonamentarà 
l’estructura de la BD, és important identificar totes les entitats i tenir en compte 
restriccions d’integritat. El disseny relacional i físic no han tingut gran dif
s’ha fet un bon disseny conceptual.
 
La implementació  dels scripts dels procediments d’ABM, gestió de descarregues, 
consultes i mòdul estadístic, 
llenguatge PL/SQL i una eina 
l’entorn ORACLE. La documentació del projecte és necessària
manteniments. 
 
L’elaboració d’un pla de proves
d’efectuar un joc de proves 
avaluar i controlar situacions inicialment no contemplades.
 
Finalment, valoro molt positivament el desenvolupament d’aquest treball de fi de carrera ja 
que ha estat un experiència molt enri
aconseguit els objectius establerts a l’inici del projecte.
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vegada acabats i entregats els productes sol·licitats:

PAC 1     08/10/12
PAC 2     12/11/12
PAC 3     13/12/12
PRODUCTE    13/12/12
MEMÒRIA    14/01/13
PRESENTACIÓ VIRTUAL  14/01/13

Podem extraure les següents conclusions: 

planificació  del projecte ha estat fonamental, ja que ens ha permès 
estructurar les tasques, distribuir-les als diferents recursos humans que comptava l’equip 
de treball, avaluar els riscos i prendre les mesures de control per mitigar

dels requeriments ha estat molt important la comunicació que s’ha 
establert amb el Client, ja que ens ha permès aclarir certs dubtes i recaptar més informació 
referent al mon de les descarregues d’aplicacions per a mòbils.  

de la base de dades ha de complir uns requisits de qualitat, i per tal motiu s’ha
els conceptes de “La teoria de la normalització”. 

El disseny conceptual de la base de dades és la base sobre la qual es fonamentarà 
l’estructura de la BD, és important identificar totes les entitats i tenir en compte 

. El disseny relacional i físic no han tingut gran dif
s’ha fet un bon disseny conceptual. 

dels scripts dels procediments d’ABM, gestió de descarregues, 
consultes i mòdul estadístic, és la fase que més esforç m’ha requerit, ja que es tractava un 
llenguatge PL/SQL i una eina nous per mi, malgrat això m’he adaptat 

La documentació del projecte és necessària

pla de proves  m’ha convençut de la importància i de la necessitat 
d’efectuar un joc de proves que contempli totes les possibilitats d’errors, ja que ens permet 
avaluar i controlar situacions inicialment no contemplades. 

Finalment, valoro molt positivament el desenvolupament d’aquest treball de fi de carrera ja 
que ha estat un experiència molt enriquidora en tots els aspectes i em satisfà haver 
aconseguit els objectius establerts a l’inici del projecte. 
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vegada acabats i entregats els productes sol·licitats: 

08/10/12 
12/11/12 
13/12/12 
13/12/12 
14/01/13 
14/01/13 

del projecte ha estat fonamental, ja que ens ha permès 
les als diferents recursos humans que comptava l’equip 

de treball, avaluar els riscos i prendre les mesures de control per mitigar-los i complir les 

dels requeriments ha estat molt important la comunicació que s’ha 
establert amb el Client, ja que ens ha permès aclarir certs dubtes i recaptar més informació 

de la base de dades ha de complir uns requisits de qualitat, i per tal motiu s’han 

El disseny conceptual de la base de dades és la base sobre la qual es fonamentarà 
l’estructura de la BD, és important identificar totes les entitats i tenir en compte totes les 

. El disseny relacional i físic no han tingut gran dificultat donat que 

dels scripts dels procediments d’ABM, gestió de descarregues, 
és la fase que més esforç m’ha requerit, ja que es tractava un 

, malgrat això m’he adaptat correctament a 
La documentació del projecte és necessària per posteriors 

m’ha convençut de la importància i de la necessitat 
que contempli totes les possibilitats d’errors, ja que ens permet 

Finalment, valoro molt positivament el desenvolupament d’aquest treball de fi de carrera ja 
quidora en tots els aspectes i em satisfà haver 
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8.- GLOSARI   
 

 
 
ABM : Alta, Baixa, Modificació.
 
ATRIBUT : Propietat d'una entitat.
 
BD / BBDD : Base de Dades.
seves interrelacions. 
 
CAMP: Representació del valor d'un atribut.
 
CLAU FORANA  (CF): camps o camps que identifiquen una columna d'una taula referent i 
que aquests identifiquen de forma única a ca
 
CLAU PRIMÀRIA (CP): camp o camps que identifiquen de forma única a cada fila d'una 
taula. 
 
CLAU ÚNICA : Identifiquen de manera única cada registre d’una taula.
 
CONSULTA : Obtenció de dades deduïbles a partir de les relacion
 
DADA : Nom que rep la informació en el món de les representacions informàtiques.
 
Data Definition Language (DDL)
a dir, en la descripció de BD.
 
Data Manipulation Language (DML
(consultes i manteniment). 
 
DIAGRAMA ENTITAT- RELACIÓ
principals d0un sistema de
interrelacions. 
 
DISSENY CONCEPTUAL: 
de la informació de la futura BD
 
DISSENY FÍSIC: Etapa del disseny d’una base de dades que transforma l’estructura 
obtinguda a l’etapa del disseny
a més, la completa amb aspectes
s’ha d’utilitzar. 
 
DISSENY LÒGIC: Etapa del disseny d’una base de dades que parteix del res
disseny conceptual i el transforma
es desitja implementar la base de
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: Alta, Baixa, Modificació. 

Propietat d'una entitat. 

: Base de Dades. Conjunt estructurat de dades que representa entitats i les 

Representació del valor d'un atribut. 

(CF): camps o camps que identifiquen una columna d'una taula referent i 
identifiquen de forma única a cada fila d'una taula referencial.

(CP): camp o camps que identifiquen de forma única a cada fila d'una 

: Identifiquen de manera única cada registre d’una taula. 

Obtenció de dades deduïbles a partir de les relacions que conté la BD.

Nom que rep la informació en el món de les representacions informàtiques.

Data Definition Language (DDL) : Llenguatge especialitzat en l'escriptura d'esquemes,
a dir, en la descripció de BD. 

Data Manipulation Language (DML ): Llenguatge especialitzat en la utilització de BD
 

RELACIÓ  (E/R): diagrama que permet representar les entitats 
principals d0un sistema de informació, així com les seves propietats i les seves 

: Etapa del disseny d’una base de dades que obté una estructura 
de la informació de la futura BD independent de la tecnologia que es vol emprar.

Etapa del disseny d’una base de dades que transforma l’estructura 
l’etapa del disseny lògic amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i que, 

a més, la completa amb aspectes d’implementació física que dependran de l’SGBD que 

Etapa del disseny d’una base de dades que parteix del res
disseny conceptual i el transforma de manera que s’adapti al model de l’SGBD amb el qual 
es desitja implementar la base de dades. 
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Conjunt estructurat de dades que representa entitats i les 

(CF): camps o camps que identifiquen una columna d'una taula referent i 
da fila d'una taula referencial. 

(CP): camp o camps que identifiquen de forma única a cada fila d'una 

 

s que conté la BD. 

Nom que rep la informació en el món de les representacions informàtiques. 

Llenguatge especialitzat en l'escriptura d'esquemes, és 

Llenguatge especialitzat en la utilització de BD 

(E/R): diagrama que permet representar les entitats 
informació, així com les seves propietats i les seves 

Etapa del disseny d’una base de dades que obté una estructura 
independent de la tecnologia que es vol emprar. 

Etapa del disseny d’una base de dades que transforma l’estructura 
lògic amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i que, 

d’implementació física que dependran de l’SGBD que 

Etapa del disseny d’una base de dades que parteix del resultat del 
de manera que s’adapti al model de l’SGBD amb el qual 
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DISPARADOR  (Trigger): procediment que s'executa quan es compleixen unes 
especificacions determinades
 
ENTITAT: Objecte del món real que podem distingir de la resta d’objectes i del qual ens 
interessen algunes propietats
 
GENERALITZACIÓ/ESPECIALITZACIÓ
entitat general, que anomenem 
subclasse. L’entitat superclasse ens permet modelitzar
l’entitat vista a un nivell genèric, i amb les entitats subclasse
característiques pròpies de les seves especialitzacions
 
ÍNDEX: Estructura de dades auxiliar que els SGBD fan servir per facilitar les cerques 
necessàries per a implementar els accessos per un o diversos valors.
 
INTERRELACIÓ : Associació entre entitats.
 
INTERRELACIÓ RECURSIVA
d’una vegada. 
 
PAC: Prova d’Avaluació Continuada.
 
PL/SQL : Llenguatge de programació orientat a base de dades sobre Oracle.
 
RELACIÓ : Descriu una interacció entre dos o més entitats.
 
REQUISITS: Descripció del comportament, propietats i restriccions del programari.
 
SGBD: Sistema Gestor de Base de Dades.
seves principals funcions són facilitar
diferents, independitzar l'usuari del món físic i mantenir la integritat de les dades.
 
SCRIPT: Codi Font que executa un procés.
 
STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)
(DDL) i la utilització (DML) de BD relacionals. Creat per
estandarditzat per ANSI-ISO l'any 1985 (l'últim estàndard de SQL és de 2008). Actualment 
és utilitzat pràcticament per tots els SGBD del mercat
 
TFC: Treball Final de Carrera.
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(Trigger): procediment que s'executa quan es compleixen unes 
especificacions determinades en un objecte de la base de dades. 

Objecte del món real que podem distingir de la resta d’objectes i del qual ens 
propietats. 

GENERALITZACIÓ/ESPECIALITZACIÓ : Construcció que permet reflectir que existeix una 
entitat general, que anomenem entitat superclasse, que es pot especialitzar en entitats 
subclasse. L’entitat superclasse ens permet modelitzar les característiques comunes de 
l’entitat vista a un nivell genèric, i amb les entitats subclasse podem modelitzar les 

de les seves especialitzacions. 

Estructura de dades auxiliar que els SGBD fan servir per facilitar les cerques 
per a implementar els accessos per un o diversos valors. 

Associació entre entitats. 

INTERRELACIÓ RECURSIVA : Interrelació a la qual alguna entitat està associada més 

ació Continuada. 

: Llenguatge de programació orientat a base de dades sobre Oracle.

: Descriu una interacció entre dos o més entitats. 

Descripció del comportament, propietats i restriccions del programari.

: Sistema Gestor de Base de Dades. Programari que gestiona i controla BD. Les 
principals funcions són facilitar-ne la utilització a molts usuaris simultanis i de tipus 

independitzar l'usuari del món físic i mantenir la integritat de les dades.

: Codi Font que executa un procés. 

STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL) : Llenguatge especialitzat en la descripció 
la utilització (DML) de BD relacionals. Creat per IBM al final dels anys setanta i 

ISO l'any 1985 (l'últim estàndard de SQL és de 2008). Actualment 
pràcticament per tots els SGBD del mercat. 

: Treball Final de Carrera. 
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(Trigger): procediment que s'executa quan es compleixen unes 

Objecte del món real que podem distingir de la resta d’objectes i del qual ens 

Construcció que permet reflectir que existeix una 
que es pot especialitzar en entitats 

les característiques comunes de 
podem modelitzar les 

Estructura de dades auxiliar que els SGBD fan servir per facilitar les cerques 

Interrelació a la qual alguna entitat està associada més 

: Llenguatge de programació orientat a base de dades sobre Oracle. 

Descripció del comportament, propietats i restriccions del programari. 

Programari que gestiona i controla BD. Les 
ne la utilització a molts usuaris simultanis i de tipus 

independitzar l'usuari del món físic i mantenir la integritat de les dades. 

Llenguatge especialitzat en la descripció 
IBM al final dels anys setanta i 

ISO l'any 1985 (l'últim estàndard de SQL és de 2008). Actualment 
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10.- ANNEX 1   
 
 

ATRIBUT 

IDAPLICACIO 

NOMAPLI 

IDCATEGORIA 

CLAU PRIMARIA:  
"APPS"."APLICACIO_PK" ON "APPS"."APLICACIO" ("IDAPL ICACIO") 

CLAU FORANA:  
 APLICACIO_CATEGORIA_FK" FOREIGN KEY ("IDCATEGORIA")  REFERENCES 
"APPS"."CATEGORIA" ("IDCATEGORIA")

RESTRICCIÓ:  
UNIQUE INDEX "APPS"."APLICACIO__UN" ON "APPS"."APLI CACIO" ("NOMAPLI") 

 

ATRIBUT 

IDAUTOR 

IDPROD 

IDDESEV 

CLAU PRIMARIA: "AUTOR_PK" PRIMARY KEY ("IDAUTOR")

CLAU FORANA: AUTOR_DESENVOLUPADOR_FK" FOREIGN KEY ("IDDESEV")REFERENCES 
"APPS"."DESENVOLUPADOR" ("IDDESENV")

RESTRICCIÓ: UNIQUE INDEX "APPS"."AUTOR__UN" ON "APPS"."AUTOR" 
("IDPROD", "IDDESEV")  

 

ATRIBUT 

IDCATEGORIA 

NOMCATEGORIA 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."CATEGORIA_PK" ON "APPS"."CATEGORIA" 
("IDCATEGORIA")  
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TAULES DE LA BASE DE DADES 

APLICACIO 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

"APPS"."APLICACIO_PK" ON "APPS"."APLICACIO" ("IDAPL ICACIO") 

APLICACIO_CATEGORIA_FK" FOREIGN KEY ("IDCATEGORIA")  REFERENCES 
"APPS"."CATEGORIA" ("IDCATEGORIA")  

UNIQUE INDEX "APPS"."APLICACIO__UN" ON "APPS"."APLI CACIO" ("NOMAPLI") 

AUTOR 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

"AUTOR_PK" PRIMARY KEY ("IDAUTOR")  

AUTOR_DESENVOLUPADOR_FK" FOREIGN KEY ("IDDESEV")REFERENCES 
"APPS"."DESENVOLUPADOR" ("IDDESENV")  

UNIQUE INDEX "APPS"."AUTOR__UN" ON "APPS"."AUTOR" 
 

CATEGORIA 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(30 BYTE) NOT NULL 

"APPS"."CATEGORIA_PK" ON "APPS"."CATEGORIA" 
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OBLIGATORI 

"APPS"."APLICACIO_PK" ON "APPS"."APLICACIO" ("IDAPL ICACIO")  

APLICACIO_CATEGORIA_FK" FOREIGN KEY ("IDCATEGORIA")  REFERENCES 

UNIQUE INDEX "APPS"."APLICACIO__UN" ON "APPS"."APLI CACIO" ("NOMAPLI")  

OBLIGATORI 

AUTOR_DESENVOLUPADOR_FK" FOREIGN KEY ("IDDESEV")REFERENCES 

UNIQUE INDEX "APPS"."AUTOR__UN" ON "APPS"."AUTOR" 

OBLIGATORI 

"APPS"."CATEGORIA_PK" ON "APPS"."CATEGORIA" 
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ATRIBUT 

IDDESCARREGA 

DATADESC 

IDPRODUCTE 

IDDISPOSITIU 

IDUSUARI 

IDOPDES 

IDPAISREGUSU 

PREUPAGAT 

IDDIVISA 

IDPAGAMENT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."DESCARREGA_PK" ON "APPS"."DESCARREGA" 
("IDDESCARREGA")  

CLAU FORANA: DESCARREGA_DIVISA_FK" FOREIGN KEY ("IDDIVISA")REFER ENCES 
"APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")

CLAU FORANA: DESCARREGA_FORMA_PAGO_FK" FOREIGN KEY ("IDPAGAMENT") 
REFERENCES "APPS"."FORMA_PAGO" ("IDFORMAPAGO")

CLAU FORANA: DESCARREGA_OPERADORS_FK" FOREIGN KEY ("IDOPDES")
"APPS"."OPERADORS" ("IDOPERADOR")

CLAU FORANA: DESCARREGA_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGUSU")
REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")

CLAU FORANA: DESCARREGA_USUARIS_FK" FOREIGN KEY ("IDUSUARI") 
"APPS"."USUARIS" ("IDUSUARI")

 

ATRIBUT 

IDDESCRIPCIO 

IDAPLICACIO 

IDIDIOMA 

DESCRIPCIO 

CLAU PRIMARIA: : " DESCRIPCIO

CLAU FORANA: DESCRIPCIO_APLICACIO_FK" FOREIGN KEY ("IDAPLICACIO" )
   REFERENCES "APPS"."APLICACIO" ("IDAPLICACIO")

CLAU FORANA: DESCRIPCIO_IDIOMA_FK" FOREIGN KEY ("IDIDIOMA")
   REFERENCES "APPS"."IDIOMA" ("IDIDIOMA")

RESTRICCIÓ: UNIQUE INDEX "APPS"."DESCRIPCIO__UN" ON "APPS"."DES CRIPCIO" 
("IDAPLICACIO", "IDIDIOMA")
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DESCARREGA 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

DATE NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

"APPS"."DESCARREGA_PK" ON "APPS"."DESCARREGA" 

DESCARREGA_DIVISA_FK" FOREIGN KEY ("IDDIVISA")REFER ENCES 
"APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")  

DESCARREGA_FORMA_PAGO_FK" FOREIGN KEY ("IDPAGAMENT") 
"APPS"."FORMA_PAGO" ("IDFORMAPAGO")  

DESCARREGA_OPERADORS_FK" FOREIGN KEY ("IDOPDES")
"APPS"."OPERADORS" ("IDOPERADOR")  

RREGA_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGUSU")
EFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")  

DESCARREGA_USUARIS_FK" FOREIGN KEY ("IDUSUARI") 
"APPS"."USUARIS" ("IDUSUARI")  

DESCRIPCIO 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(2000 BYTE) NOT NULL 

DESCRIPCIO_PK" PRIMARY KEY ("IDDESCRIPCIO  

DESCRIPCIO_APLICACIO_FK" FOREIGN KEY ("IDAPLICACIO" )
REFERENCES "APPS"."APLICACIO" ("IDAPLICACIO")  

DESCRIPCIO_IDIOMA_FK" FOREIGN KEY ("IDIDIOMA")
REFERENCES "APPS"."IDIOMA" ("IDIDIOMA")  

UNIQUE INDEX "APPS"."DESCRIPCIO__UN" ON "APPS"."DES CRIPCIO" 
("IDAPLICACIO", "IDIDIOMA")  

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA  
CONSULTOR                         ESTUDIANT  

 

OBLIGATORI 

"APPS"."DESCARREGA_PK" ON "APPS"."DESCARREGA" 

DESCARREGA_DIVISA_FK" FOREIGN KEY ("IDDIVISA")REFER ENCES 

DESCARREGA_FORMA_PAGO_FK" FOREIGN KEY ("IDPAGAMENT") 

DESCARREGA_OPERADORS_FK" FOREIGN KEY ("IDOPDES")REFERENCES 

RREGA_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGUSU")  

DESCARREGA_USUARIS_FK" FOREIGN KEY ("IDUSUARI") REFERENCES 

OBLIGATORI 

 ")  

DESCRIPCIO_APLICACIO_FK" FOREIGN KEY ("IDAPLICACIO" )  

DESCRIPCIO_IDIOMA_FK" FOREIGN KEY ("IDIDIOMA")  

UNIQUE INDEX "APPS"."DESCRIPCIO__UN" ON "APPS"."DES CRIPCIO" 
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ATRIBUT 

IDDESENV 

NOMDESEN 

CODIIDENT 

ADRECA 

IDLOCALITAT 

CODIPOSTAL 

NUMTEL 

PAGINAWEB 

EMAIL 

IDPAISREGISTRE 

IDREPRESENTANT 

ESTAT 

DATAESTAT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."DESENVOLUPADOR_PK" ON "APPS"."DESENVOLUPADOR" 

("IDDESENV")  

CLAU FORANA: "DESENVOLUPADOR_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY 

   REFERENCES "APPS"."LOCALITAT" ("IDLOCALITAT")

CLAU FORANA: "DESENVOLUPADOR_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGIST RE")

   REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")

CLAU FORANA:  “DESENVOLUPADOR_REPRESENTANT_FK" FOREIGN KEY 

("IDREPRESENTANT")  REFERENCES "APPS"."REPRESENTANT" 
("IDREPRESENTANT")  

RESTRICCIÓ:  
UNIQUE INDEX "APPS"."DESENVOLUPADOR__UN" ON "APPS". "DESENVOLUPADOR" 
("CODIIDENT")  
"APPS"."DESENVOLUPADOR" ADD CONSTRAINT "DESENVOLUPADOR_CHK1" CHECK 
(LENGTH(NUMTEL) = 9) 
"APPS"."DESENVOLUPADOR" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B')) ENABLE;

 

ATRIBUT 

IDDIVISA 

NOMDIVISA 

NOMISO4217 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."DIVISA_PK" ON "APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")

RESTRICCIÓ: "APPS"."DIVISA" ADD CONSTRAINT "DIVISA__UN" UNIQUE 
("NOMISO4217")  
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DESENVOLUPADOR 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(5 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(9 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(100 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(100 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(1 BYTE) NO 

DATE NO 

"APPS"."DESENVOLUPADOR_PK" ON "APPS"."DESENVOLUPADOR" 

"DESENVOLUPADOR_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY ("IDLOCALITAT")

REFERENCES "APPS"."LOCALITAT" ("IDLOCALITAT")  

"DESENVOLUPADOR_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGIST RE")

REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")  

“DESENVOLUPADOR_REPRESENTANT_FK" FOREIGN KEY 

REFERENCES "APPS"."REPRESENTANT" 

UNIQUE INDEX "APPS"."DESENVOLUPADOR__UN" ON "APPS". "DESENVOLUPADOR" 

"APPS"."DESENVOLUPADOR" ADD CONSTRAINT "DESENVOLUPADOR_CHK1" CHECK 

DOR" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B')) ENABLE;

DIVISA 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(30 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(3 BYTE) NOT NULL 

"APPS"."DIVISA_PK" ON "APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")

"APPS"."DIVISA" ADD CONSTRAINT "DIVISA__UN" UNIQUE 
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OBLIGATORI 

"APPS"."DESENVOLUPADOR_PK" ON "APPS"."DESENVOLUPADOR" 

("IDLOCALITAT")  

"DESENVOLUPADOR_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGIST RE")  

UNIQUE INDEX "APPS"."DESENVOLUPADOR__UN" ON "APPS". "DESENVOLUPADOR" 

"APPS"."DESENVOLUPADOR" ADD CONSTRAINT "DESENVOLUPADOR_CHK1" CHECK 

DOR" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B')) ENABLE;  

OBLIGATORI 

"APPS"."DIVISA_PK" ON "APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")  

"APPS"."DIVISA" ADD CONSTRAINT "DIVISA__UN" UNIQUE 
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ATRIBUT 

TOTALDESCARREGUES 

TOTALDINERS 
 

ATRIBUT 

ANYO 

MITJADESCUSU 

DESENVMAXDESC 

NUMDESCDESEN 

APLICMESRECAPTAT 

DESENVMESRECAPTAT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."ESTADISTICA_345_PK" ON "APPS"."ESTADISTICA_ 345" 
("ANYO")  
 

ATRIBUT 

ANYO 

IDPAIS 

NUMUSUMINDES 

INGRESSOSANYPAIS 

NUMAPLICMINDES 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."ESTADISTICA_678_PK" ON "APPS"."ESTADISTICA_ 678" 
("ANYO", "IDPAIS")  

CLAU FORANA:  ESTADISTICA_678_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAIS")
   REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")
 

ATRIBUT 

IDFABRICANT 

NOMFABRICANT 

CODIIDENT 

ADRECA 

IDLOCALITAT 

CODIPOSTAL 

DATAESTAT 

ESTAT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."FABRICANT_PK" ON "APPS"."FABRICANT" 
("IDFABRICANT")  

CLAU FORANA:  FABRICANT_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY ("IDLOCALITAT")  
REFERENCES "APPS"."LOCALITAT" ("IDLOCALITAT")

RESTRICCIÓ: UNIQUE INDEX "APPS"."FABRICANT__UN" ON "APPS"."FABR ICANT" 
("CODIIDENT")  
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ESTADISTICA_12 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NO 

NUMBER NO 

ESTADISTICA_345 

TIPUS OBLIGATORI

DATE NOT NULL 

NUMBER NO 

VARCHAR2(200 BYTE) NO 

NUMBER NO 

VARCHAR2(50 BYTE) NO 

VARCHAR2(200 BYTE) NO 

"APPS"."ESTADISTICA_345_PK" ON "APPS"."ESTADISTICA_ 345" 

ESTADISTICA_678 

TIPUS OBLIGATORI

DATE NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NO 

NUMBER NO 

NUMBER NO 

"APPS"."ESTADISTICA_678_PK" ON "APPS"."ESTADISTICA_ 678" 

ESTADISTICA_678_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAIS")
REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")  

FABRICANT 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL  

VARCHAR2(5 BYTE) NOT NULL 

DATE NO 

VARCHAR2(1 BYTE) NO 

"APPS"."FABRICANT_PK" ON "APPS"."FABRICANT" 

FABRICANT_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY ("IDLOCALITAT")  
REFERENCES "APPS"."LOCALITAT" ("IDLOCALITAT")  

UNIQUE INDEX "APPS"."FABRICANT__UN" ON "APPS"."FABR ICANT" 
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OBLIGATORI 

OBLIGATORI 

"APPS"."ESTADISTICA_345_PK" ON "APPS"."ESTADISTICA_ 345" 

OBLIGATORI 

"APPS"."ESTADISTICA_678_PK" ON "APPS"."ESTADISTICA_ 678" 

ESTADISTICA_678_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAIS")  

OBLIGATORI 

"APPS"."FABRICANT_PK" ON "APPS"."FABRICANT" 

FABRICANT_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY ("IDLOCALITAT")  

UNIQUE INDEX "APPS"."FABRICANT__UN" ON "APPS"."FABR ICANT" 
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ATRIBUT 

IDGRUPMATRIU 

NOMGRUPMATRIU 

CODIIDENT 

ADRECA 

IDLOCALITAT 

CODIPOSTAL 

ESTAT 

DATAESTAT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."GRUP_MATRIU_PK" ON "APPS"."GRUP_MATRIU" 
("IDGRUPMATRIU")  

CLAU FORANA: GRUP_MATRIU_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat) 
REFERENCES LOCALITAT     

RESTRICCIÓ:  
UNIQUE INDEX "APPS"."GRUP_MATRIU__UN" ON "APPS"."GR UP_MATRIU" 
("CODIIDENT") 
"APPS"."GRUP_MATRIU" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B' )) ENABLE;

 

ATRIBUT 

IDIDIOMA 

NOMIDIOMA 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."IDIOMA_PK" ON "APPS"."IDIOMA" ("IDIDIOMA") 

 

ATRIBUT 

IDLOCALITAT 

NOMLOCALITAT 

IDPROVINCIA 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."LOCALITAT_PK" ON "APPS"."LOCALITAT" 
("IDLOCALITAT")  

CLAU FORANA:  "LOCALITAT_PROVINCIA_FK" FOREIGN KEY ("IDPROVINCIA" )
   REFERENCES "APPS"."PROVINCIA" ("IDPROVINCIA")
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GRUP_MATRIU 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(5 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(1 BYTE) NO 

DATE NO 

"APPS"."GRUP_MATRIU_PK" ON "APPS"."GRUP_MATRIU" 

GRUP_MATRIU_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat) 
    (idLocalitat)  

UNIQUE INDEX "APPS"."GRUP_MATRIU__UN" ON "APPS"."GR UP_MATRIU" 

"APPS"."GRUP_MATRIU" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B' )) ENABLE;

IDIOMA 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(12 BYTE) NOT NULL 

"APPS"."IDIOMA_PK" ON "APPS"."IDIOMA" ("IDIDIOMA") 

LOCALITAT 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(60 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

"APPS"."LOCALITAT_PK" ON "APPS"."LOCALITAT" 

"LOCALITAT_PROVINCIA_FK" FOREIGN KEY ("IDPROVINCIA" )
REFERENCES "APPS"."PROVINCIA" ("IDPROVINCIA")  
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OBLIGATORI 

"APPS"."GRUP_MATRIU_PK" ON "APPS"."GRUP_MATRIU" 

GRUP_MATRIU_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat) 

UNIQUE INDEX "APPS"."GRUP_MATRIU__UN" ON "APPS"."GR UP_MATRIU" 

"APPS"."GRUP_MATRIU" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B' )) ENABLE;  

OBLIGATORI 

"APPS"."IDIOMA_PK" ON "APPS"."IDIOMA" ("IDIDIOMA")  

OBLIGATORI 

"LOCALITAT_PROVINCIA_FK" FOREIGN KEY ("IDPROVINCIA" )  
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ATRIBUT 

IDLOG 

DATAHORALOG 

PROCEDIMENT 

PARAMIN 

PARAMOUT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."LOGS_PK" ON "APPS"."LOGS" ("IDLOG") 
 

ATRIBUT 

IDMODEL 

NOMMODEL 

IDFABRICANT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."MODEL_DISPOSITIU_PK" ON 
"APPS"."MODEL_DISPOSITIU" ("IDMODEL") 

CLAU FORANA:   MODEL_DISPOSITIU_FABRICANT_FK" FOREIGN KEY 
("IDFABRICANT")   REFERENCES "APPS"."FABRICANT" ("IDFABRICANT")
 

ATRIBUT 

IDOPERADOR 

NOMOPERADOR 

CODIIDENT 

IDPAISREGISTRE 

IDGRUPMATRIU 

ADRECA 

IDLOCALITAT 

CODIPOSTAL 

ESTAT 

DATAESTAT 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."OPERADORS__UN" ON "APPS"."OPERADORS" 
("CODIIDENT")  

CLAU FORANA:    
OPERADORS_GRUP_MATRIU_FK" FOREIGN KEY ("IDGRUPMATRIU")
   REFERENCES "APPS"."GRUP_MATRIU" ("IDGRUPMATRIU")

CLAU FORANA: OPERADORS_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY ("IDLOCALITAT")
   REFERENCES "APPS"."LOCALITAT" ("IDLOCALITAT")

CLAU FORANA: OPERADORS_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGISTRE")
   REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")

RESTRICCIÓ: "APPS"."OPERADORS" ADD CONSTRAINT "OPER
("CODIIDENT") 
"APPS"."OPERADORS" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B'))  ENABLE;
 

 

 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

A MÒBILS INTEL.LIGENTS  
 ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA

CONSULTOR                         ESTUDIANT

104 

LOGS 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(50 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(250 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(1000 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(1000 BYTE) NOT NULL 

"APPS"."LOGS_PK" ON "APPS"."LOGS" ("IDLOG")  

MODEL_DISPOSITIU 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(40 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

"APPS"."MODEL_DISPOSITIU_PK" ON 
"APPS"."MODEL_DISPOSITIU" ("IDMODEL")  

MODEL_DISPOSITIU_FABRICANT_FK" FOREIGN KEY 
REFERENCES "APPS"."FABRICANT" ("IDFABRICANT")

OPERADORS 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(70 BYTE) NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(5 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(1 BYTE) NO 

DATE NO 

"APPS"."OPERADORS__UN" ON "APPS"."OPERADORS" 

OPERADORS_GRUP_MATRIU_FK" FOREIGN KEY ("IDGRUPMATRIU")  
REFERENCES "APPS"."GRUP_MATRIU" ("IDGRUPMATRIU")  

OPERADORS_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY ("IDLOCALITAT")
REFERENCES "APPS"."LOCALITAT" ("IDLOCALITAT")  

OPERADORS_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGISTRE")
REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")  

"APPS"."OPERADORS" ADD CONSTRAINT "OPERADORS__UN" UNIQUE 

"APPS"."OPERADORS" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B'))  ENABLE;
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OBLIGATORI 

 

OBLIGATORI 

REFERENCES "APPS"."FABRICANT" ("IDFABRICANT")  

OBLIGATORI 

"APPS"."OPERADORS__UN" ON "APPS"."OPERADORS" 

OPERADORS_LOCALITAT_FK" FOREIGN KEY ("IDLOCALITAT")  

OPERADORS_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAISREGISTRE")  

ADORS__UN" UNIQUE 

"APPS"."OPERADORS" ADD CHECK ( estat IN ('A', 'B'))  ENABLE;  
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ATRIBUT 

IDPAIS 

CODIISO 

NOMPAIS 

IDIDIOMA 

IDDIVISA 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."PAIS_PK" ON "APPS"."PAIS" ("IDPAIS") 

CLAU FORANA:    
PAIS_DIVISA_FK" FOREIGN KEY ("IDDIVISA")
   REFERENCES "APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")
PAIS_IDIOMA_FK" FOREIGN KEY ("IDIDIOMA")
   REFERENCES "APPS"."IDIOMA" 

RESTRICCIÓ: UNIQUE INDEX "APPS"."PAIS__UN" ON "APPS"."PAIS" ("C ODIISO")
 

ATRIBUT 

IDPREUS 

IDPRODUCTE 

IDPAIS 

PREUAPLIC 

IDDIVISA 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."PREUS_PK" ON "APPS"."PREUS" ("IDPREUS") 

CLAU FORANA:    
PREUS_DIVISA_FK" FOREIGN KEY ("IDDIVISA")
"APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")

CLAU FORANA: PREUS_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAIS")
"APPS"."PAIS" ("IDPAIS")

RESTRICCIÓ: UNIQUE INDEX "APPS"."PREUS__UN" ON "APPS"."PREUS" 
("IDPRODUCTE", "IDPAIS")
 

ATRIBUT 

IDPROVINCIA 

NOMPROVINCIA 

IDPAIS 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."PROVINCIA_PK" ON "APPS"."PROVINCIA" 
("IDPROVINCIA")  

CLAU FORANA:   PROVINCIA_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAIS")
   REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")

RESTRICCIÓ 
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PAIS 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(2 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(30 BYTE) NO 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

"APPS"."PAIS_PK" ON "APPS"."PAIS" ("IDPAIS") 

PAIS_DIVISA_FK" FOREIGN KEY ("IDDIVISA")  
REFERENCES "APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")  

PAIS_IDIOMA_FK" FOREIGN KEY ("IDIDIOMA")  
REFERENCES "APPS"."IDIOMA" ("IDIDIOMA")  

UNIQUE INDEX "APPS"."PAIS__UN" ON "APPS"."PAIS" ("C ODIISO")

PREUS 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

"APPS"."PREUS_PK" ON "APPS"."PREUS" ("IDPREUS") 

PREUS_DIVISA_FK" FOREIGN KEY ("IDDIVISA")     REFERENCES 
"APPS"."DIVISA" ("IDDIVISA")  

PREUS_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAIS")     REFERENCES 
"APPS"."PAIS" ("IDPAIS")  

UNIQUE INDEX "APPS"."PREUS__UN" ON "APPS"."PREUS" 
("IDPRODUCTE", "IDPAIS")  

PROVINCIA 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER No 

VARCHAR2(50 BYTE) No 

NUMBER No 

"APPS"."PROVINCIA_PK" ON "APPS"."PROVINCIA" 

PROVINCIA_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("IDPAIS")  
REFERENCES "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")  
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OBLIGATORI 

"APPS"."PAIS_PK" ON "APPS"."PAIS" ("IDPAIS")  

UNIQUE INDEX "APPS"."PAIS__UN" ON "APPS"."PAIS" ("C ODIISO")  

OBLIGATORI 

"APPS"."PREUS_PK" ON "APPS"."PREUS" ("IDPREUS")  

REFERENCES 

REFERENCES 

UNIQUE INDEX "APPS"."PREUS__UN" ON "APPS"."PREUS" 

OBLIGATORI 
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ATRIBUT 

CODIPRODUCTE 

IDAPLIC 

IDSSOO 

VERSIO 

ENLLAÇFITXER 

MIDAAPLIC 

DATAPUJADA 

RESOLUCIO 

ESTATVERSIO 

CLAU PRIMARIA: "APPS"."PRODUCTE_PK" ON "APPS"."PRODUCTE" ("CODIPRO DUCTE")

CLAU FORANA:    
PRODUCTE_APLICACIO_FK" FOREIGN KEY ("IDAPLIC")
   REFERENCES "APPS"."APLICACIO" ("IDAPLICACIO")

CLAU FORANA: PRODUCTE_SSOO_FK" FOREIGN KEY ("IDSSOO")
   REFERENCES "APPS"."SSOO" ("IDSSOO")

RESTRICCIÓ:  
UNIQUE INDEX "APPS"."PRODUCTE__UNV2" ON "APPS"."PRO DUCTE" 
("ENLLAÇFITXER")  
UNIQUE INDEX "APPS"."PRODUCTE__UNV1" ON "APPS"."PRO DUCTE" ("IDAPLIC", 
"IDSSOO", "VERSIO")  
"APPS"."PRODUCTE" ADD CHECK ( estatVersio IN ('A',

 

ATRIBUT 

IDREPRESENTANT 

NOM 

COGNOM1 

COGNOM2 

NIF 

ADRECA 

IDLOCALITAT 

CODIPOSTAL 

ESTAT 

DATAESTAT 

CLAU PRIMARIA: REPRESENTANT_PK PRIMARY KEY (idRepresentant) USING INDEX 
TABLESPACE APPS_INDEXS

CLAU FORANA: REPRESENTANT_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat)  
REFERENCES LOCALITAT (idLocalitat)

RESTRICCIÓ: 
REPRESENTANT__UN_NIF UNIQUE (nif) USING INDEX TABLE SPACE APPS_INDEXS
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PRODUCTE 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

NUMBER NOT NULL 

VARCHAR2(5) NOT NULL 

VARCHAR2(500 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(50 BYTE) NOT NULL 

DATE NOT NULL 

VARCHAR2(50 BYTE) NOT NULL 

VARCHAR2(1 BYTE) NOT NULL 

"APPS"."PRODUCTE_PK" ON "APPS"."PRODUCTE" ("CODIPRO DUCTE")

PRODUCTE_APLICACIO_FK" FOREIGN KEY ("IDAPLIC")  
REFERENCES "APPS"."APLICACIO" ("IDAPLICACIO")  

PRODUCTE_SSOO_FK" FOREIGN KEY ("IDSSOO") 
"APPS"."SSOO" ("IDSSOO")  

UNIQUE INDEX "APPS"."PRODUCTE__UNV2" ON "APPS"."PRO DUCTE" 

UNIQUE INDEX "APPS"."PRODUCTE__UNV1" ON "APPS"."PRO DUCTE" ("IDAPLIC", 

"APPS"."PRODUCTE" ADD CHECK ( estatVersio IN ('A',  'I')) ENABLE;

REPRESENTANT 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER No 

VARCHAR2(30 BYTE) No 

VARCHAR2(30 BYTE) Yes 

VARCHAR2(30 BYTE) Yes 

VARCHAR2(9 BYTE) No 

VARCHAR2(70 BYTE) No 

NUMBER No 

VARCHAR2(5 BYTE) No 

VARCHAR2(1 BYTE) Yes 

DATE Yes 

REPRESENTANT_PK PRIMARY KEY (idRepresentant) USING INDEX 
TABLESPACE APPS_INDEXS 

REPRESENTANT_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat)  
LOCALITAT (idLocalitat)  

REPRESENTANT__UN_NIF UNIQUE (nif) USING INDEX TABLE SPACE APPS_INDEXS
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OBLIGATORI 

"APPS"."PRODUCTE_PK" ON "APPS"."PRODUCTE" ("CODIPRO DUCTE")

UNIQUE INDEX "APPS"."PRODUCTE__UNV2" ON "APPS"."PRO DUCTE" 

UNIQUE INDEX "APPS"."PRODUCTE__UNV1" ON "APPS"."PRO DUCTE" ("IDAPLIC", 

'I')) ENABLE;  

OBLIGATORI 

REPRESENTANT_PK PRIMARY KEY (idRepresentant) USING INDEX 

REPRESENTANT_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat)  

REPRESENTANT__UN_NIF UNIQUE (nif) USING INDEX TABLE SPACE APPS_INDEXS 
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ATRIBUT 

IDSSOO 

NOMSSOO 

CLAU PRIMARIA: SSOO_PK PRIMARY KEY (idSSOO) USING INDEX 
APPS_INDEXS 

RESTRICCIÓ: 

 

ATRIBUT 

IDUSUARI 

NOMUSUARI 

COGNOM1 

COGNOM2 

NIF 

NUMTELEFON 

ADRECA 

IDLOCALITAT 

CODIPOSTAL 

IDPAISREGISTRE 

EMAIL 

IDOPERADOR 

ESTAT 

DATAESTAT 

CLAU PRIMARIA: USUARIS_PK PRIMARY KEY (idUsuari) USING 
APPS_INDEXS 

CLAU FORANA:  
USUARIS_PAIS_FK FOREIGN KEY (idPaisRegistre) REFERE NCES PAIS (idPais) 

CLAU FORANA: USUARIS_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat) REFE RENCES 
LOCALITAT (idLocalitat)

CLAU FORANA: USUARIS_OPERADORS_FK FOREIGN 
OPERADORS (idOperador)

RESTRICCIÓ: 
CHECK (LENGTH(NUMTELEFON) = 9)
CHECK ( estat IN ('A', 'B')
USUARIS__UN_NIF UNIQUE (nif) USIN
USUARIS__UN_TELEFON UNIQUE (numTelefon) USIN
APPS_INDEXS 
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SSOO 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER No 

VARCHAR2(30 BYTE) No 

SSOO_PK PRIMARY KEY (idSSOO) USING INDEX 

USUARIS 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER No 

VARCHAR2(70 BYTE) No 

VARCHAR2(30 BYTE) Yes 

VARCHAR2(30 BYTE) Yes 

VARCHAR2(9 BYTE) No 

VARCHAR2(9 BYTE) No 

VARCHAR2(70 BYTE) No 

NUMBER No 

VARCHAR2(5 BYTE) No 

NUMBER No 

VARCHAR2(70 BYTE) No 

NUMBER No 

VARCHAR2(1 BYTE) Yes 

DATE Yes 

USUARIS_PK PRIMARY KEY (idUsuari) USING 

USUARIS_PAIS_FK FOREIGN KEY (idPaisRegistre) REFERE NCES PAIS (idPais) 

USUARIS_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat) REFE RENCES 
LOCALITAT (idLocalitat)  

USUARIS_OPERADORS_FK FOREIGN KEY (idOperador) REFERENCES 
OPERADORS (idOperador)  

CHECK (LENGTH(NUMTELEFON) = 9)  
CHECK ( estat IN ('A', 'B')  
USUARIS__UN_NIF UNIQUE (nif) USIN G INDEX TABLESPACE APPS_INDEXS
USUARIS__UN_TELEFON UNIQUE (numTelefon) USIN G INDEX TABLESPACE 
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OBLIGATORI 

SSOO_PK PRIMARY KEY (idSSOO) USING INDEX TABLESPACE 

OBLIGATORI 

USUARIS_PK PRIMARY KEY (idUsuari) USING INDEX TABLESPACE 

USUARIS_PAIS_FK FOREIGN KEY (idPaisRegistre) REFERE NCES PAIS (idPais)  

USUARIS_LOCALITAT_FK FOREIGN KEY (idLocalitat) REFE RENCES 

KEY (idOperador) REFERENCES 

G INDEX TABLESPACE APPS_INDEXS 
G INDEX TABLESPACE 
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ATRIBUT 

IDVERHIS 

IDPRODUCTE 

DATAINICI 

DATAFI 

CLAU PRIMARIA: VERSIONS_HIST_PK PRIMARY KEY (idVerHis) USING INDEX  
TABLESPACE APPS_INDEXS

CLAU FORANA: VERSIONS_HIST_PRODUCTE_FK FOREIGN KEY (idProducte) 
REFERENCES PRODUCTE (codiProducte)

 

ATRIBUT 

IDVIDEO 

IDPRODUCTE 

IDIDIOMA 

ENLLAÇVIDEO 

CLAU PRIMARIA: VIDEO_PK PRIMARY KEY 
APPS_INDEXS 

CLAU FORANA:  
VIDEO_IDIOMA_FK FOREIGN KEY (idIdioma) REFERENCES I DIOMA (idIdioma)

CLAU FORANA: VIDEO_PRODUCTE_FK FOREIGN KEY (idProducte) REFERENC ES 
PRODUCTE (codiProducte)

RESTRICCIÓ: 
VIDEO__UN_PRO_IDIOMA UNIQUE ( idProducte , idIdioma ) USING INDEX 
TABLESPACE APPS_INDEXS

 

 

 
 

 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA 
BASE DE DADES D’UN SISTEMA DE 
DESCARREGA D’APLICACIONS PER 

A MÒBILS INTEL.LIGENTS  
 ALEX CAMINALS     MERCÈ JORQUERA

CONSULTOR                         ESTUDIANT

108 

VERSIONS_HIST 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER No 

NUMBER No 

DATE No 

DATE Yes 

VERSIONS_HIST_PK PRIMARY KEY (idVerHis) USING INDEX  
TABLESPACE APPS_INDEXS 

VERSIONS_HIST_PRODUCTE_FK FOREIGN KEY (idProducte) 
REFERENCES PRODUCTE (codiProducte)  

VIDEO 

TIPUS OBLIGATORI

NUMBER No 

NUMBER No 

NUMBER No 

VARCHAR2(300 BYTE) No 

VIDEO_PK PRIMARY KEY (idVideo) USING INDEX TABLESPACE 

VIDEO_IDIOMA_FK FOREIGN KEY (idIdioma) REFERENCES I DIOMA (idIdioma)

VIDEO_PRODUCTE_FK FOREIGN KEY (idProducte) REFERENC ES 
PRODUCTE (codiProducte)  

UNIQUE ( idProducte , idIdioma ) USING INDEX 
TABLESPACE APPS_INDEXS 
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OBLIGATORI 

VERSIONS_HIST_PK PRIMARY KEY (idVerHis) USING INDEX  

VERSIONS_HIST_PRODUCTE_FK FOREIGN KEY (idProducte) 

OBLIGATORI 

(idVideo) USING INDEX TABLESPACE 

VIDEO_IDIOMA_FK FOREIGN KEY (idIdioma) REFERENCES I DIOMA (idIdioma)  

VIDEO_PRODUCTE_FK FOREIGN KEY (idProducte) REFERENC ES 

UNIQUE ( idProducte , idIdioma ) USING INDEX 


