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1 Context del projecte 
 

1.1 Introducció 
El departament  d’enginyeria de serveis i sistemes d’informació al Juliol del 2010 va tenir la 

necessitat de crear una aplicació que gestionés una biblioteca on els llibres fossin receptaris de 

cuina.  

S’em va assignar la tarea d’implementar aquesta aplicació i per començar vaig estar estudiant 

les diferents eïnes similars que existeixen actualment en el mercat. D’aquesta manera podria 

fer-me una idea bàsica dels requisits que hauria de tenir aquesta nova aplicació. 

Totes les aplicacions que vaig estar estudiant tenien en comú una biblioteca. En aquesta 

biblioteca  és on s’emmagatzemen totes les receptes que creessin els usuaris.  

Depenent de l’aplicació, la manera d’enregistrar les receptes variava lleugerament. Algunes 

guardaven més atributs, altres et permetien enregistrar les receptes per nacionalitat o tipus. 

Però bàsicament enregistraven en resum tota la mateixa informació. 

Altra diferència entre aplicacions que vaig trobar, va ser el fet de poder guardar una fotografia 

de cada recepta. Algunes no et permetien guardar cap fotografia, altres una, i una et permetia 

guardar un àlbum sencer. 

Ja vaig descartar aquelles aplicacions que no permetien guardar fotografies, ja que la idea de 

l’aplicació era plasmar un llibre de receptes digitalment. I sense foto es perdia aquesta 

essència. 

Altra de les característiques que vaig trobar bàsiques es que algunes tenien un sistema de 

cerca de receptes. Aquesta cerca utilitzava diferents criteris per fer la cerca de les diferents 

receptes de la biblioteca. Amb aquesta funcionalitat, facilitava molt a l’usuari el fet de trobar 

receptes, i més quan la biblioteca era molt amplia. 

Per finalitzar aquest estudi, vaig trobar aplicacions que no permetien imprimir receptes, i altres 

si. No hi ha cap mena de dubte que aquesta funcionalitat l’hauria de tenir qualsevol aplicació de 

receptes, ja que es una eïna indispensable per poder cuinar la recepta comodament.  

Cal dir que l’aplicació que s’implementarà contindrà totes les funcionalitat comentades 

anteriorment a part d’altres noves que no s’han vist en la resta d’aplicaicons. 

Arribat a aquest punt passaria a comentar les funcionalitats diferents que tindrà la nostra 

aplicació: 

La nostra aplicació enregistra receptes però classificades en llibres, d’aquesta manera podríem 

enregistrar qualsevol llibre de cuina que tinguèssim en aquesta aplicació, incluent els 

escriptors. Aquesta manera d’enregistrar no s’ha vist en cap de les eïnes estudiades 

prèviament. 
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Altra diferència amb la resta d’aplicacions és que a l’hora d’imprimir, la nostra aplicació en 

comptes de treure la recepta per la impressora, imprimirà la recepta en format PDF, d’aquesta 

manera ho podriem imprimir o enviar a qualsevol persona. 

També tindrà un sistema de prèstec de llibres, és a dir que podrem deixar qualsevol llibre de 

receptes i enregistrar aquest prèstec en la nostra aplicació, a més durant aquest prèstec, la 

persona que ha agafat aquest llibre podrà crear fitxes on pot guardar una nota del llibre i un 

breu resum. 
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2 Requisits funcionals del projecte 
 

2.1 Requisits funcionals 
En aquest punt parlarem dels requisits que ha de complir l’aplicació. 

Aquests requisits es van pendre durant varies reunions amb el client, per tal de 

formalitzar els requisits. 

En aquestes reunions el client ens feia saber quin tipus d’aplicació tenia en ment, 

quines funcionalitats hauria de tenir, com s’hauria de mostrar l’informació per 

pantalla. A part de les funcionalitats també es van parlar de timings. 

Algunes de les funcionalitats es van descartar ja que allargaven considerablement 

el projecte i no es podien assumir sense risc de no complir els timings. Una 

d’aquestes funcionalitat era el fet de poder compartir per internet qualsevol llibre 

de receptes amb un amic. Ja que el fet de compartir un llibre via internet ens 

provocava un conflicte, ja que la finalitat d’aquesta aplicació és que s’executés en 

local en una aplicació d’escriptori. 

Finalment es van decidir per aquests requisits: 

ü Poder emmagatzemar receptes amb fotografia amb els seus ingredients. 

ü Guardar certa informació dels llibres que contenen les receptes. 

ü Guardar els escriptos dels llibres. 

ü Poder gestionar els llibres: crear, eliminar, modificar, visualitzar... 

ü Poder gestionar les receptes: crear, eliminar, modificar, visualitzar,... 

ü Poder gestionar els ingredients: crear, eliminar, modificar, visualitzar 

ü Possibilitat d’enregistrar prèstecs dels llibres i emmagatzemar un 

històric. 

ü Els usuaris que agafin en prèstec els llibres, poden escriure fitxes on es 

guardarà certa informació sobre el llibre, com puntuació, resum,.. 

ü Funcionalitat de cerques per diferents criteris, tant per llibres com per 

receptes. 

ü Possibilitat d’imprimir en format PDF qualsevol recepta. 
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3 Requisits no funcionals 
En aquest capítol es definiran els objectius principals del projecte, tant en el marc 

global de l’aplicació Gestor receptaris i receptes de cuina, com en la part concreta 

de la gestió econòmica i les conclusions que es podran extreure d’aquestos per a 

marcar unes pautes que es seguiran al llarg de tot el desenvolupament. 

 

3.1 Requisits no funcionals 
 

ü Portable 

ü Gratuït 

ü Extensible 

 

3.1.1 Portable 

Aquesta aplicació està pensat perquè es pugui distribuïr per qualsevol plataforma. 

És a dir, que qualsevol usuari, independentment del sistema operatiu que faci 

servir, pugui executar l’aplicació sense problemes. 

Aquest objectiu és primordial ja que una de les finalitats del departament es poder 

distribuïr aquesta aplicació a qualsevol persona que la vulgui fer servir. 

 

3.1.2 Gratuït 

Altra dels objectius és fer una aplicació gratuïta. Aquest objectiu és molt important 

perquè una de les finalitats d’aquesta aplicació, es poder distribuir-la a qualsevol 

persona que la necessiti. 

Per aquesta raó, totes les eïnes  que es faran servir pel desenvolupament de 

l’aplicació han de ser també gratuïtes, així el cost de producció serà cero en temes 

de software. 

 

3.1.3 Extensible 

Aquest projecte és una primera fase. Es té pensat que en un futur pròxim 

s’afegeixin noves funcionalitats al projecte. Per aquesta manera el seu disseny ha 

de ser extensible amb facilitat. Per aquesta raó haurà de ser una aplicació modular, 

amb baix acoplament i alta cohesió. On el fet d’afegir una nova funcionalitat tingui 

un impacte baix en el software original. 
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4 Característiques estructurals i funcionalitats 
 

4.1 Definició de les característiques 
Fixats els objectius a seguir, es el moment de definir quines seran les bases 

funcionals i arquitectòniques de l’aplicació, així com els models que resultaran més 

indicats per al seu disseny. Una vegada estiguin definides aquestes bases, només 

quedarà seleccionar quines són les tecnologies que millor s’adapten i començar la 

fase de desenvolupament. 

 

4.1.1 Paradigma de programació 

Tenint en compte el volum del projecte, les característiques d’aquest i  les fites a 

assolir, l’elecció del paradigma a usar és potser la decisió més senzilla de prendre, 

es farà servir la programació orientada a objectes. 

La programació orientada a objectes expressa un programa com un conjunt d' 

objectes, que es comuniquen entre ells per a realitzar tasques. Difereix dels 

llenguatges procedurals tradicionals, en els que les dades i els procediments estan 

separats i sense relació. Aquests mètodes estan pensats per a fer els programes i 

mòduls més fàcils d'escriure, mantenir i reutilitzar. Algunes de les característiques 

més importants dels mateixos són: 

ü  Abstracció: Cada objecte en el sistema serveix com model d'un "agent" abstracte 

que pot realitzar treball, informar, canviar el seu estat i comunicar-se amb altres 

objectes en el sistema sense revelar com s'implementen aquestes característiques. 

Els processos, les funcions o els mètodes poden també abstreure’s i quan ho 

estan, una varietat de tècniques són requerides per a ampliar una abstracció.  

ü Encapsulació: També dita "ocultació de la informació". Assegura que els objectes 

no poden canviar l'estat intern d'altres objectes de maneres inesperades; solament 

els propis mètodes interns de l'objecte poden accedir al seu estat. Cada tipus 

d'objecte exposa una interfície que especifica com altres objectes poden interactuar 

amb ell. Alguns llenguatges però, relaxen això, permetent un accés directe a les 

dades internes de l'objecte d'una manera controlada i limitant el grau d'abstracció.  

ü Polimorfisme: Les referències i les col·leccions d'objectes poden contenir objectes 

de diferents tipus, i la invocació d'un comportament en una referència produirà el 

comportament correcte per al tipus real del referent. Quan això ocorre en "temps 

d'execució", aquesta última característica es diu assignació tardana o assignació 

dinàmica. Alguns llenguatges proporcionen mitjans més estàtics (en "temps de 
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compilació") de polimorfisme, tals com les plantilles i la sobrecàrrega d'operadors 

de C++.  

ü Herència: Organitza i facilita el polimorfisme i l'encapsulació permetent als objectes 

ser definits i creats com tipus especialitzats d'objectes preexistents. Aquests poden 

compartir (i estendre) el seu comportament sense haver de reimplementar el 

mateix. Això sol fer-se, habitualment agrupant els objectes en classes i les classes 

en arbres o enreixats que reflecteixen un comportament comú. 

 

Aquest paradigma s’adapta perfectament a un dels objectius que s’han fixat  al 

capítol 3, la extensibilitat. 

Entenem per extensibilitat com una propietat del software que permet que les 

aplicacions siguin fàcilment ampliables. Que al intentar ampliar, modificar  o crear 

una nova funcionalitat, l’impacte sobre el software sigui el més baix possible. És a 

dir, que es pot ampliar fàcilment el software sense modificar el codi font original. 

En orientació  a objectes l’herència és el mecanisme  funamental per implementar 

la reutilització i extensibilitat del software. És  mecanisme amb el que es creen nous 

objectes definits en termes d’objectes ja existents. 

A través de l’herència els dissenyadors  poden construir noves classes partint d’una 

jerarquia de classes existents evitant el redissenyament, modificació i verificació de 

la part ja implementada. 

La herència facilita la creació d’bjectes a partir d’altres ja existents, obtenint 

mètodes i atributs similars als ja existents. 

L’herència unit amb el polimorfisme implica que una aplicació sigui extensible, ja 

que garantitza l’ampliació del software afegint nous components de software en 

comptes de modificar components ja existents. 

Llavors podem dir que si volem tenir una aplicació extensible, implica implementar 

una aplicació amb algunes característiques, com són l’herencia i el polimorfisme. 

Cal dir que es contarà amb un gran ventall de possibilitats a l’hora de seleccionar el 

llenguatge que soporten aquests paradigmes amb el que es treballarà i facilitarà 

l’etapa d’especificació.  

 

4.1.2 Arquitectura 

Entenem per arquitectura l'organització fonamental d'un sistema encarnada en els 

seus components, les relacions entre ells i l'ambient i els principis que orienten el 

seu disseny i evolució. 
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La selecció de l’arquitectura es una decisió molt delicada, ja que així com en altres 

tipus de eleccions el cost de tirar enrera no es massa elevat, en aquest cas 

suposaria començar gairebé de zero. 

Revisant els objectius que s’han descrit al capítol anterior podem determinar que es 

necessitarà una arquitectura de 3 capes. 

 Bàsicament és un estil de programació , on el seu objectiu és separar les capes de 

presentació, la capa de negoci i la capa de dades. 

L’ús d’aquesta arquitectura provoca que es guanyi molta flexibilitat durant el 

desenvolupament i en el posterior manteniment. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

• Rep les peticions dels usuaris 
• Ordena la execució  de les accions 
• Comunica els resultats de les accions als usuaris  
• Tractament de: finestres, diàlegs, menús, …. 

DOMINI 

• Rep el esdeveniments i els comprova 
• Canvia l’estat del domini 
• Executa les accions ordenades 
• S’adona de las consultes 
• Obté els resultats 
• Comunica respostes 

GESTIÓ DE DADES 

• Permet que el domini pugui ignorar en estan les  
dades 

• Les funcions concretes d’aquesta capa depenen 
del sistema de gestió de dades que s’usi 

Esdeveniments 
externs consultes 

Resultats 
respostes 

Operacions 
concretes 
consulta/ 
modificació 
bases de 
dades 

SISTEMA DE GESTIÓ DE BASES DE DADES 
(SGBD)/FITXERS  

La capa domini 
ignora on es 
troben les dades i 
com li arriben a 
l’usuari 

Esdeveniments de 
presentació USUARI USUARI 
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4.1.3 Base de dades 

Per a gestionar les dades, i desprès de veure com estarà estructurada l’aplicació, el 

millor serà usar un Sistema Gestor de Bases de Dades. 

Els Sistemes Gestors de Bases de dades són un tipus de programari molt específic, 

dedicats a servir d'interfície entre les bases de dades i les aplicacions que la 

utilitzen. Avui dia, són moltes les aplicacions que requereixen accedir a dades. Bé 

sigui un senzill programa domèstic, bé una suite per a la gestió empresarial. 

Aquestes dades es deuen emmagatzemar en algun suport permanent, i les 

aplicacions han de disposar d'un mitjà per a accedir a ells. Normalment, la forma 

que un programa accedeix a un fitxer és a través del Sistema operatiu. Aquest 

proveeix de funcions com obrir arxiu, llegir informació de l'arxiu, guardar 

informació, etc. No obstant, aquest procediment d'accés a fitxers és altament 

ineficaç quan es tracta amb un volum elevat d'informació. És aquí on apareixen els 

Sistemes Gestors de Bases de Dades: proporcionen un interfície entre aplicacions i 

sistema operatiu, aconseguint, entre altres coses, que l'accés a les dades es realitzi 

d'una forma més eficient, més fàcil d'implementar, i, sobretot, més segura.  

Existeixen distints objectius que deuen complir els SGBD:  

ü Abstracció de la informació. Els usuaris dels SGBD s’estalvien els detalls sobre 

emmagatzematge físic de les dades. Dóna el mateix si una base de dades ocupa 

un o centenars d'arxius, aquest fet es fa transparent a l'usuari. Així, es defineixen 

diversos nivells d'abstracció.  

ü Independència. La independència de les dades consisteix en la capacitat de 

modificar l'esquema (físic o lògic) d'una base de dades sense haver de realitzar 

canvis en les aplicacions que es serveixen d'ella. 

ü Redundància mínima. Un bon disseny d'una base de dades assolirà evitar 

l'aparició d'informació repetida o redundant. D'entrada, l'ideal és assolir una 

redundància nul·la; no obstant, en alguns casos la complexitat dels càlculs fa 

necessària l'aparició de redundàncies. 

ü Consistència. En aquells casos en els quals no s'ha assolit aquesta redundància 

nul·la, serà necessari vigilar que aquella informació que apareix repetida s'actualitzi 

de forma coherent, és a dir, que totes les dades repetides s'actualitzin de forma 

simultània.  

ü Seguretat. La informació emmagatzemada en una base de dades pot arribar a 

tenir un gran valor. Els SGBD cal que garanteixin que aquesta informació es troba 

assegurada enfront d'usuaris malintencionats, que intentin llegir informació 

privilegiada; enfront d'atacs que desitgin manipular o destruir la informació; o 

simplement davant les malenteses d'algun usuari autoritzat però despistat. 
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Normalment, els SGBD disposen d'un complex sistema de permisos a usuaris i 

grups d'usuaris, que permeten atorgar diverses categories de permisos.  

ü Integritat. Es tracta d'adoptar les mesures necessàries per a garantir la validesa de 

les dades emmagatzemades. És a dir, es tracta de protegir les dades davant 

fallades de maquinari, dades introduïdes per usuaris descurats, o qualsevol altra 

circumstància capaç de corrompre la informació emmagatzemada. 

ü Suport i recuperació. Els SGBD han de proporcionar una forma eficient de 

realitzar còpies de seguretat de la informació emmagatzemada en ells, i de 

restaurar a partir d'aquestes còpies les dades que s'hagin pogut perdre. 

ü Control de la concurrència. En la majoria d'entorns (excepte potser el domèstic), 

el més habitual és que siguin moltes les persones que accedeixen a una base de 

dades, bé per a recuperar informació, bé per a emmagatzemar-la. És també 

freqüent que aquests accessos es realitzin de forma simultània. Així doncs a un 

SGBD li pertoca controlar aquest accés concorrent a la informació, que podria 

derivar en inconsistències.  

ü Temps de resposta. Lògicament, és desitjable minimitzar el temps que el SGBD 

triga en donar-nos la informació sol·licitada i a emmagatzemar els canvis realitzats. 

 

Així doncs la opció més indicada per a la gestió de dades serà un SGBD per a BD 

relacionals i de qualitat contrastada aixó es pot contar amb un bon suport tècnic 

per part del servei de atenció al client del SGBD.  
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5 Avaluació tecnològica 
 

5.1 Introducció 
En el capítol anterior s’han vist quines seran les necessitats estructurals que 

requereix el projecte i les funcionalitats de les que ha de disposar, així doncs, es el 

moment d’avaluar quins són els programes i llenguatges més indicats per a 

desenvolupar l’aplicació, els sistemes de comunicació entre les diferents parts del 

projecte i el software de suport que pot necessitar el programa un cop estigui 

implementat. 

 

5.2 Llenguatges de programació 
A continuació s’explicaran els diferents llenguatges de programació que s’han 

utilitzat per a desenvolupar l’aplicació 

5.2.1 Java 

Java és un llenguatge desenvolupat per Sun amb la intenció de competir amb 

Microsoft en el mercat de la xarxa. No obstant això, la seva història es remunta a la 

creació d'una filial de Sun (FirstPerson), un dels treballadors de FirstPerson, James 

Gosling, va desenvolupar un llenguatge derivat de C++ que intentava eliminar les 

deficiències del mateix. Va anomenar a aquest llenguatge Oak. Quan Sun va 

abandonar el projecte de FirstPerson, es va trobar amb aquest llenguatge i, després 

de diverses modificacions (entre elles la del nom), va decidir llançar-lo al mercat a 

l'estiu de 1995.  

L'èxit de Java resideix en alguna de les seves característiques. Java és un 

llenguatge senzill, o tot el senzill que pot ser un llenguatge orientat a objectes, 

eliminant la major part dels problemes de C++.  

És un llenguatge independent de plataforma, per tant un programa fet en Java 

s'executarà igual en un PC amb Windows que en una estació de treball basada en 

Unix.  

Cal esmentar també la seva capacitat multifil, la seva robustesa o l'integrat que té 

el protocol TCP/IP, el que ho fa un llenguatge ideal per a Internet. Però és la seva 

senzillesa, portabilitat i seguretat el que li han fet un llenguatge de tanta 

importància. 
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5.2.1.1 Portabilitat  

La portabilitat s'aconsegueix fent de Java un llenguatge mig interpretat mig 

compilat. Com es menja això? Doncs s'agafa el codi font, es compila a un 

llenguatge intermedi proper al llenguatge màquina però independent de l'ordinador 

i el sistema operatiu que s'executa (cridat en el món Java bytecodes) i, finalment, 

s'interpreta aquest llenguatge intermedi per mitjà d'un programa denominat 

màquina virtual de Java. Aquest esquema ho han seguit altres llenguatges, com 

per exemple Visual Basic. No obstant això, mai s'havia emprat com punt de partida 

a un llenguatge multiplataforma ni s'havia fet de manera tan eficient.  

5.2.1.2 Orientació a objectes  

Atès que Java és un llenguatge orientat a objectes, és imprescindible entendre què 

és això i en què afecta als nostres programes. Des del principi, la carrera per crear 

llenguatges de programació ha estat una carrera per a intentar realitzar 

abstraccions sobre la màquina. Al principi no eren grans abstraccions i el concepte 

de llenguatges imperatius és prova d'això. Exigien pensar en termes de l'ordinador i 

no en termes del problema a solucionar. Això provoca que els programes fossin 

difícils de crear i mantenir, al no tenir una relació òbvia amb el problema que 

representaven. No abstreien prou.  

Molts paradigmes de programació van intentar resoldre aquest problema alterant la 

visió del món i adaptant-la al llenguatge. Aquestes aproximacions modelaven el 

món com un conjunt d'objectes o de llistes. Funcionaven bé per a alguns problemes 

però no per a uns altres. Els llenguatges orientats a objectes, més generals, 

permeten realitzar solucions que, llegides, descriuen el problema. Permeten 

escriure solucions pensant en el problema i no en l'ordinador que és qui ha de 

solucionar-ho en última instància. 

5.2.2 SQL 

El llenguatge de consulta estructurat (SQL) és un llenguatge de base de dades 

normalitzat, utilitzat pels diferents motors de bases de dades per a realitzar 

determinades operacions sobre les dades o sobre l'estructura dels mateixos. Però 

com succeeix amb qualsevol sistema de normalització hi ha excepcions per a 

gairebé tot; de fet, cada motor de bases de dades té les seves peculiaritats i ho fa 

diferent d'altre motor, per tant, el llenguatge SQL normalitzat (ANSI) no ens 

servirà per a resoldre tots els problemes, encara que si es pot assegurar que 

qualsevol sentència escrita en ANSI serà interpretable per qualsevol motor de 

dades. 

Les sentències SQL pertanyen a dues categories principals: 
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ü Llenguatge de Definició de Dades, DDL  

ü Llenguatge de Manipulació de Dades, DML.  

 

Aquests dos llenguatges no són llenguatges en si mateixos, sinó que és una forma 

de classificar les sentències de llenguatge SQL en funció de la seva utilització.  

La diferència principal resideix en que el DDL crea objectes en la base de dades i 

els seus efectes es poden veure en el diccionari de la base de dades; mentre que el 

DML és que permet consultar, inserir, modificar i eliminar la informació 

emmagatzemada en els objectes de la base de dades.  

Quan s'executen les sentències DDL de SQL, el SGBD confirma la transacció actual 

abans i després de cadascuna de les sentències DDL. En canvi, les sentències DML 

no porten implícit el commit i es poden desfer. Existeix doncs un problema al 

barrejar sentències DML amb DDL, ja que aquestes últimes poden confirmar les 

primeres de manera involuntària i implícita, el que en ocasions pot ser un 

problema.  

A continuació es presenta una taula amb les sentències SQL més comuns, 

classificades segons el llenguatge al que pertanyen: 

 

Sentencia DDL  Objectiu 

Alter procedure  Recompilar un procediment emmagatzemat  

Alter Table  
Afegir o redefinir una columna, modificar l'assignació 
d'emmagatzematge. 

Analyze  
Recollir estadístiques de rendiment sobre els objectes de la BD 
per a utilitzar-les en el optimizador basat en costos 

Create Table  Crear una taula  

Create Index  Crear un índex  

Drop Table  Eliminar una taula  

Drop Index  Eliminar un índex 

Grant  Concedir privilegis o rols a un usuari o a altre rol. 

Truncate  Eliminar totes les files d'una taula  

Revoke  Retirar els privilegis d'un usuari o rol de la base de dades 

Sentencia DML  Objectiu 

Insert  Afegir files de dades a una taula 
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Delete  Eliminar files de dades d'una taula 

Update  Modificar les dades d’una fila  

Select  Recuperar dades d’una taula  

Commit  Confirmar com a permanents les modificacions realitzades  

Rollback  
Desfer totes les modificacions realitzades des de l'última 
confirmació 

 

 

5.3 Avaluació de Bases de Dades 
 

Tal com hem dit en el capítol anterior, totes les eines que hem de fer servir han de 

ser gratuïtes. Actualment en el mercat hi han uns quants SGDB que siguin gratuïts, 

entre ells el SapDB, MySql i el postgreSQL. 

A banda dels SGBDs comercials, existeixen un conjunt de SGBDs de lliure 

distribució. El més conegut és el MySQL, actualment en la versió 5.5. Entre els seus 

avantatges s’ha de destacar que és un SGBD multiplataforma i de lliure distribució, 

encara que sota la llicència GPL. 

Com a SGBD de codi obert i de lliure distribució, les eines d’administració no les 

aporta la mateixa casa comercial, i aquestes s’han d’afegir com a plug-ins 

totalment independents de la instal·lació a la màquina. 

El SapDB s’enmarca dins el consorci amb MySQL, sota el nom de MaxDB. D’aquesta 

manera, des del quart trimestre del 2003, la distribució de SapDB es fa sota el nom 

de MaxDB, amb les mateixes llicències GPL. L’empresa alemanya SAP garanteix la 

continuïtat del projecte. 

La principal diferència entre SapDB i les versions MySQL roman sota la possibilitat 

de definir procediments emmagatzemats i disparadors a la base de dades, així com 

transaccions. 

El Postgres és el que ofereix més funcionalitats: transaccionalitat, mecanismes de 

seguretat complementaris a la parella usuari-contrassenya, rutines de recuperació, 

procediments emmagatzemats i disparadors (programats en llenguatge C) i rutines 

pròpies de generació de XML. A més, la llicència de distribució és BSD, amb menys 

restriccions que la GPL. 
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En aquest requadre podrem veure les característiques de cadascun d’ells. 

 

 MySQL 5.5 SapDB Postgres 

Administració remota    

Gestió SNMP (1)   

Transaccions  üüüü üüüü 

Seguretat incorporada   üüüü 

Criptografia    

Recuperació   üüüü 

XML   üüüü 

Stored procedures üüüü üüüü üüüü 

Triggers  üüüü üüüü 

Multiplataforma üüüü üüüü  

Llicència GPL GPL BSD 

 

(1) MySQL suporta diferents tipus de taules, cadascuna de les quals té un suport transaccional diferent. 

Les taules per defecte no tenen transaccionalitat, però les taules tipus BDB i INNODB sí donen suport a 

la transaccionalitat. 

(vp) Via Programari 

 

Si estudiem el requadre anterior, podrem veure que el PostgreSQL és el SGB més 

complet. 

Encara que en aquest projecte no ens faci falta tota la completessa que ens facilita 

el PostgreSql, s’ha decidit optar per ell ja que es tenia experiència en l’ús d’aquest 

SGDB. A part cal dir que aquesta aplicació no es caracteritza per tenir una gran 

càrrega de dades, ja que és una aplicació d’escriptori on un únic usuari fara servir 

la BBDD i no hi haurà problemes de saturació ni concurrencia. 

No cal entrar en aspectes tècnics ni en aspectes de rendiments, ja que amb 

qualsevol dels 3 tindrem un SDGB suficient potent per garantir totes les necessitats 

que requereix l’aplicació.  

Els 3 són SGDB robustos i fiables que porten molt de temps en el mercat dels 

SGDB,  i podem trobar amplies comunitats que avalen el correcte funcionament i on 

ens podem recolzar en cas de dubtes o problemes. 
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5.4 Altres eïnes 
A part de les eïnes mencionades anteriorment, hem de fer servir una eina per crear 

les receptes en PDF tal com es demana a l’introducció. 

Partint de la premisa que ha de ser una eina gratuïta, després d’estudiar les 

diferents opcions, s’ha decidit fer servir la biblioteca  Open Source iText. 

Ës una biblioteca molt potent i robusta, amb una gran comunitat darrere on ens 

podrem recolzar per resoldre dubtes o simplement buscar formació. 
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6 Estratègia de desenvolupament i Planificació 
Un cop decidides les tecnologies amb les que es treballarà es el moment de 

planejar com es desenvoluparà l’aplicació i quina planificació temporal i estructural 

tindrà. 

6.1 Estratègia de desenvolupament 
 

Per facilitar el desenvolupament del projecte, dividirem aquest en set fases ben 

diferenciades: 

ü Aprenentatge 

ü Anàlisis i Especificació 

ü Disseny 

ü Codificació 

ü Testeig 

ü Documentació 

ü Revisió 

En aquest gràfic es podrà veure el cicle de vida de cadascuna de les fases. 
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Aquesta estratègia de desenvolupament es coneix com cicle de vida iteratiu o en 

espiral. 

6.1.1 Aprenentatge 

L’aprenentatge consistirà en un període de temps on el programador s’haurà d’anar 

familiaritzant amb les tecnologies descrites en el capítol anterior. 

 

6.1.2 Anàlisi i Especificació 

A partir de l’anàlisi dels requisits dels usuaris es realitzarà l’especificació del 

requeriments (usant UML). 

 Model de casos d’us 

 Model conceptual 

 Model del comportament 

 Model dels estats 

 

6.1.3 Disseny 

A la fase de disseny es definirà l’arquitectura i s’adaptaran les especificacions 

realitzades al entorn adequat i s’implantarà l’interfície d’usuari. 

 Disseny de la capa de domini 

 Disseny de la capa de gestió de dades 

 Disseny de la capa de presentació 

S’aniran fent controls per assegurar la concordança entre les especificacions i els 

dissenys realitzats. 

 

6.1.4 Codificació 

En aquesta etapa es “traduiran” els diagrames de classes i de seqüència realitzats 

anteriorment a els llenguatges de programació escollits. 

S’aprofitarà aquest moment per a fer totes les correccions que siguin necessàries 

tant en el model com en els diagrames si es detecta algun error en la 

implementació. 
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6.1.5 Test 

A la fase de test, es busquen possibles millores o detecten errors el programador 

haurà de testar a fons l’aplicació en busca de possibles fallades que s’hagin pogut 

produir en qualsevol de les etapes prèvies. 

 

6.1.6 Documentació 

Durant aquesta fase es realitzarà la memòria del projecte, per ha que sigui 

coherent aquesta es farà simultàniament amb les etapes anteriors. 
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7 Especificació 
 

En aquest capítol s’explicarà el treball realitzat sobre l’especificació, UML (Unified 

Modeling Lenguage) que és el llenguatge més usat avui en dia per a realitzar 

tant la especificació com el disseny de les operacions. 

En aquesta etapa d'especificació es desenvoluparà el model conceptual, el 

model de casos d'us i el model del comportament.  

El model conceptual és la representació dels conceptes significatius en el domini 

del problema a resoldre. Mostra principalment:   

ü Classes d'objectes: descriu un conjunt d'objectes amb les mateixes 

propietats, un comportament comú, idèntica relació amb altres objectes i 

una semàntica comuna. Això implica que els objectes d'una classe tenen les 

mateixes propietats i els mateixos patrons de comportament.   

ü Associacions entre classes d'objectes. 

ü Atributs de les classes d'objectes, és a dir, propietats compartides pels 

objectes d'una classe.   

ü Restriccions textuals: No tots els comportaments dels objectes es poden 

definir en el diagrama de classes. En aquests casos s'utilitzen les restriccions 

textuals que no són més que explicacions de certes condicions que s'han de 

complir en el model.  

En el model de casos d'ús es defineixen els casos d'ús del sistema i la relació 

existent entre ells. Un cas d'ús és un document que descriu una seqüència 

d'esdeveniment que realitza un actor (agent extern) que usa el sistema per a 

portar a terme un procés que té algun valor per a ell.  

Aquest model principalment es compon dels següents processos:   

ü Identificar els actors: Un actor és una entitat externa al sistema que 

participa en la història dels casos d'ús. Pot ser una persona, un conjunt de 

persones, un sistema maquinari, un sistema programari, un rellotge, etc. 

Per a cada cas d'ús podem distingir dos tipus d'actors:  

a. Iniciador: genera l'estímul que provoca l'execució del procés. 

Només hi ha un únic actor iniciador en cada cas d'ús.  

b. Participant: intervé en el procés   

ü Especificació de casos d'ús: és una breu descripció de les accions del cas 

d'ús.  
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En el model del comportament es defineixen els diagrames de seqüència del 

sistema partint dels casos d'ús. Aquests diagrames  tenen com a funció: 

ü Mostrar els esdeveniments externs entre les següents funcions:  actors i el 

sistema.  

ü Identificar les operacions internes que s'executen com resposta a la 

comunicació dels esdeveniments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 26 

7.1 Model conceptual 
En aquest capítol mostrarem el model conceptual. Hi han hagut varies versions 

però la que s’adjunta es la definitiva. 
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7.2 Model de casos d’ús 
El primer que cal fer per començar a especificar els casos d’ús es identificar els 

actors.  

En aquest cas només  hi haurà un únic actor que podrà executar totes les accions. 

Es posaran tots els diagrames de cas d’us existents en el projecte, però només es 

farà l’explicació més detallada dels casos més representatius que s’han mencionat 

abans. 

 

7.2.1 Diagrames de casos d’ús 

Casos d’ús relacionats amb escriptors. 

 

Casos d’ús relacionats amb llibres. 
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Casos d’ús relacionats amb persones. 

 

 

 

 

 

Casos d’ús relacionats amb receptes. 

 

 

 

 

 

 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 29 

7.3 Curs d’esdeveniments  dels casos d’ús 
 

En aquest punt explicarem els cursos d’esdeveniments dels casos d’ús. Per no 

explicar tots els cursos d’esdeveniments, ja que molts casos són semblants, hem 

trïat els més representatius  de tots els casos d’ús existents : 

 

ü Cas d’ús Nou llibre 

ü Cas d’ús Eliminar llibre 

ü Cas d’ús Modificar llibre 

ü Cas d’ús Buscar llibre 

ü Cas d’ús Alta prèstec 

ü Cas d’ús Llistat de llibres per nota  

ü Cas d’ús Imprimir recepta 

 

7.3.1 Cas d’ús: Nou llibre 

Actors: Usuari 

Propòsit : Crear un nou llibre de receptes.. 

Curs d’esdeveniments: 

Accions dels Actors Resposta del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’Usuari vol 

crear un llibre 

 

 2. El sistema una vista amb els diferents 

camps a omplir. 

3. L’Usuari introdueix les dades necessàries 

per crear un llibre: Escriptor/s, nom del 

llibre, editorial i recepta amb ingredients. 

Existeixen camps opcionals. 

 

 4. El sistema realitza les insercions 

necessàries a la BBDD per emmagatzemar 

el llibre 
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7.3.2 Cas d’ús: Modificar llibre 

Actors: Usuari 

Propòsit : Crear un nou llibre de receptes.. 

Curs d’esdeveniments: 

Accions dels Actors Resposta del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’Usuari vol 

modificar un llibre 

 

 2. El sistema una vista amb els diferents 

camps a actualitzar. 

3. L’Usuari introdueix les dades necessàries 

per modificar un llibre: Escriptor/s, nom del 

llibre, editorial i recepta amb ingredients. 

Existeixen camps opcionals. 

 

 4. El sistema realitza les insercions 

necessàries a la BBDD per actualitzar  el 

llibre 

 

 

 

 

7.3.3 Cas d’ús: Eliminar llibre 

Actors: Usuari 

Propòsit : Eliminar un llibre  existent de receptes.. 

Curs d’esdeveniments: 

Accions dels Actors Resposta del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’Usuari vol 

eliminar un llibre 

 

 2. El sistema retorna una vista amb tots els 

llibres existents. 

3. L’usuari selecciona el llibre i prem un 

botó. 

 

 4. El sistema realitza les operacions 

necessàries a la BBDD per eliminar el llibre 
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7.3.4 Cas d’ús: Buscar llibre 

Actors: Usuari 

Propòsit : Cercar un llibre 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels Actors Resposta del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’Usuari vol 

trobar un llibre. 

 

 2. El sistema una vista amb els diferents 

camps a omplir o seleccionar 

3. L’usuari omple els diferents criteris de 

cerca i prem el botó. 

 

 4. El sistema realitza la cerca mostrant tots 

els resultats obtinguts. 

5. L’Usuari pot navegar pels resultats 

obtinguts podent seleccionar el desitjat, 

visualitzant el llibre. 

 

 

 

7.3.5 Cas d’ús: Alta prèstec 

Actors: Usuari 

Propòsit : Donar d’alta un prèstec 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels Actors Resposta del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’Usuari vol 

donar d’alta un prèstec. 

 

 2. El sistema una vista amb els diferents 

camps a omplir o seleccionar 

3. L’usuari selecciona un llibre, una persona 

i prem el botó d’alta prèstec  

 

 4. El sistema emmagatzema en la BBDD el 

prestec. 
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7.3.6 Cas d’ús: Llistat de llibres per nota 

Actors: Usuari 

Propòsit : Mostrar un llistat amb tots els llibres amb les seves notes 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels Actors Resposta del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’Usuari vol 

veure el llistat per nota. 

 

 2. El sistema realitza la cerca i mostra per 

pantalla tots els llibres amb notes ordenades 

per nota.  

3. L’Usuari pot navegar pels resultats 

obtinguts podent seleccionar el desitjat, 

visualitzant el llibre. 

 

 

 

7.3.7 Cas d’ús: Imprimir recepta 

Actors: Usuari 

Propòsit : Imprimir una recepta 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels Actors Resposta del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’Usuari vol 

imprimir una recepta. 

 

 2. El sistema realitza la cerca i mostra per 

pantalla totes les receptes.  

3. L’Usuari pot navegar pels resultats 

obtinguts podent seleccionar el desitjat, 

imprimir la recepta seleccionada en format 

PDF. 
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7.4 Model del comportament 
En aquest apartat s’inclouen els diagrames de seqüència del sistema partint 

dels casos d’us detallats en el punt anterior.   

 

7.4.1 Nou llibre 

 

 

 

7.4.2 Eliminar llibre 
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7.4.3 Modificar llibre 

 

 

 

 

7.4.4 Cerca de llibres 
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7.4.5 Alta prèstec 

 

 

 

 

 

7.4.6 Llistat de llibres per nota 
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7.4.7 Imprimir recepta 
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8 Disseny 
 

En aquest capítol s'explicarà el treball realitzat relacionat amb el disseny del 

sistema. El disseny de software és l'activitat d'aplicar diferents tècniques i principis 

amb el propòsit de definir un sistema amb el suficient detall per a permetre la seva 

construcció física o implementació.  

En resum, una vegada especificat què és el que ha de fer el sistema, aquesta és 

l'etapa en la qual s'indica com ha de fer-ho.  

El disseny consta de diverses etapes, des de la normalització del diagrama de 

classes obtingut en l'especificació fins a les operacions del sistema, passant pel 

disseny de les diverses capes i aplicant patrons de disseny.  

La diferència principal entre l'especificació i el disseny és que l'especificació no té en 

compte les propietats a aconseguir – com la cambiabilitat, portabilitat, 

interoperabilitat, eficiència etc. – ni la tecnologia que s'utilitzarà per a implementar 

el sistema. En canvi, durant el disseny es pot haver de canviar els models per a 

obtenir les propietats desitjades. 
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8.1 Arquitectura software 
L'arquitectura del software és una descripció dels subsistemes i components d'un 

sistema software i les relacions entre els mateixos.  

És el resultat de realitzar el disseny arquitectònic del software aconseguint així que 

es compleixin, en major o menor grau, les propietats que ha de tenir una 

arquitectura.  

 

Per a determinar l'arquitectura tenim dues vies complementàries:  

ü Donats els requeriments del sistema degudament especificats, aplicar un 

conjunt de passos genèrics de forma ordenada i sistemàtica definits en 

un mètode. És un procés molt guiat i independent del problema.  

ü Donats els requeriments degudament especificats, identificar els 

problemes a resoldre, seleccionar solucions genèriques a problemes 

concrets (patrons) i adaptar la seva aplicació al problema concret. És un 

sistema poc guiat i més contextualitzat al problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja es va veure en el capítol 3 d’aquesta memòria, l’arquitectura lògica 

seleccionada per aquesta aplicació es el arquitectura en tres capes, aquest tipus 

d’estructura tenia tres propietats bàsiques que s’adaptaven a la perfecció als 

objectius del projecte: 

ü Reusabilitat: capacitat d'utilitzar els components en distintes parts d'un 

mateix sistema o, fins i tot, en uns altres sense haver de realitzar un 

procés d'adaptació, o amb uns canvis mínims.  

 

 

Especificació 

Mètode 

Selecció Patró Adaptació 

Arquitectura 

Patrons de disseny 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 39 

ü Canviabilitat: és fàcil fer canvis en algun dels components sense que es 

vegin afectades totes les capes.  

ü Portabilitat: El sistema pot executar-se en distintes plataformes 

maquinari i programari sense haver de realitzar canvis en la 

implementació d'aquest. 

A continuació es mostra un esquema que servirà per recordar com era l’estructura 

d’aquesta arquitectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 Consideracions prèvies 

Al llarg del capítol de disseny, es fa referència al concepte de patró, més 

concretament als seus dos vessants principals: els patrons arquitectònics i els 

patrons de disseny. En aquest apartat es van a definir aquests conceptes.  

Un patró arquitectònic expressa un esquema d'organització estructural 

fonamental per als sistemes programari:  

ü Proporciona un conjunt de subsistemes predefinits 

PRESENTACIÓ 

Rep les dades dels usuaris les passa a la capa de 
domini i retorna resultats als usuaris. 

DOMINI 

Rep els esdeveniments, executa les accions y varia 
l’estat del domini. Passa les dades a la capa de 
Gestió de Dades 

GESTIÓ DE DADES 

S’encarrega de rebre las peticions de la capa Domini 
i executar-les. Depèn del sistema SGBD usat. 

SISTEMA DE GESTIÓ DE BD o FITXERS 
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ü Especifica les seves responsabilitats  

Sovint, moltes persones han observat que existeixen bones solucions per a certs 

problemes que apareixen repetidament en els dissenys. En lloc de crear un disseny 

completament nou des del principi, en cada oportunitat els dissenyadors estalvien 

una quantitat de treball incorporant aquestes solucions “comunes” usades en els 

seus dissenys. Aquestes solucions estàndards poden no ser òptimes en tots els 

aspectes, però són molt útils i és el que es diu un patró de disseny.  

La noció de patró és significativa, especialment en el cas de l'orientació a objectes, 

ja que sol implicar un alt nivell de reutilització. 

 

8.1.2 Disseny de la capa de presentació 

Per a dissenyar la capa de Presentació s'han d'aplicar els patrons arquitectònics. Hi 

ha diversos patrons arquitectònics per a la capa presentació com són:  

Per a dissenyar la capa de Presentació s'han d'aplicar els patrons arquitectònics. Hi 

ha diversos patrons arquitectònics per a la capa presentació com són:  

ü Cridada i tornada, utilitzat principalment per a grans sistemes 

programari 

ü Centrat en dades, per a sistemes que requereixen accés a dades 

compartides  

ü Model-Vista-Controlador, per a sistemes interactius.  

 

Com aquest projecte està pensat per que s’executi com una aplicació d’escriptori,  

s’ha decidit utilitzar el patró Crida i tornada, ja que és bastant indicat per aquest  

tipus  d’aplicacions, on un únic usuari interactua amb l’aplicació. 

 

Per fer servir aquest patró farem servir la biblioteca gràfica Swing que ens brinda 

Java. Amb aquesta eina implementarem tots els menús, finestres, butons... de 

l’aplicació, que s’encarregaran de tota l’interacció del usuari amb el sistema. 

L’usuari farà una crida mitjançant els butons i el sistema retornarà una resposta 

que es materialitzarà en forma de vista, perquè l’usuari pugui visualitzar el resultat 

de la crida. 
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Cal remarcar que la capa de presentació només es comunicarà amb la capa de 

domini exclusivament mitjançant controladors, d’aquesta manera mantenim 

separades les capes, amb un mínim d’acoblament. 

 

 

 

8.1.3 Disseny de la capa de domini 

Per a dissenyar la capa de Domini es parteix de l'especificació del sistema realitzada 

anteriorment, s'efectua una normalització del diagrama de classes que explicarem 

al següent punt i, finalment, s'apliquen els patrons de disseny convenients. 

8.1.3.1 Normalització 

El primer que cal fer en l'etapa de disseny és normalitzar el diagrama de classes 

obtingut en l'especificació. Aquesta normalització és necessària ja que els 

llenguatges orientats a objectes no permeten implementar directament tots els 

conceptes que s'han utilitzat en l'especificació.   

El que es deu normalitzar és el següent:  

 

ü Eliminar relacions n-àries i convertir-les totes en binàries  

ü Eliminar relacions associatives  

ü Tractar la informació derivada 

a. Els atributs materialitzats són aquells que es van actualitzant 

durant el funcionament de l’aplicació. 

b. Els atributs calculats són els que es calculen cada cop que es 

consulten. 

ü Controlar les restriccions d'integritat 

 

Per exemple en el nostre diagrama tenim 2 relacions ternàries i 1 relació 

associatives. Per poder implementar aquestes classes haurem de normalitzar-les, 

creant així noves classes que farem servir emular les relacions ternàries i 

associatives. 

Cal dir que la nova classe que apareix al normalitzar la relació associativa no es 

crea realment. Afegeixo els atributs d’aquesta nova classe associativa a la classe 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 42 

Ingredient, estalviant-me de crear una nova classe i mantenint l’essència del 

model. 

D’aquesta manera la classe Recepta tindrà una navegabilitat directe cap a 

Ingredient. 

També cal comentar que al normalitzar les relacions ternàries, les classes que 

representen dates no cal implementar-les, perquè no son representatives de cap 

objecte vinculant al sistema, només son dates. Així que encara que apareguin al 

model normalitzar, realment no existeixen aquestes classes.  

 

8.1.3.2 Diagrama normalitzat 

 

 

8.1.3.3 Patrons de disseny 

Una vegada realitzada la normalització del diagrama de classes s'ha de passar a 

aplicar patrons de disseny per a resoldre els diferents problemes que pugui tenir el 
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sistema. Existeixen diversos tipus de patrons de disseny tipificats, concretament en 

aquest projecte s’utilitzarà dos, el patró controlador i el iterador. 

8.1.3.3.1 Patró Controlador 

 

Aquest patró assigna la responsabilitat de manegar un sistema segons aquestes 

quatre alternatives:  

 

ü Façana: representar tot el sistema    

ü Façana - empresa: representar tot el domini (empresa, etc.)   

ü Cas d'ús: representar una instància de cas d'ús   

ü Rol o paper: representar quelcom del món real que és actiu que i pot 

estar involucrat en la tasca.  

ü Transaccions: representar un “manager” artificial de tots els 

esdeveniments del sistema  

 

En aquest projecte s’ha optat per dissenyar una alternativa. Crear un sol 

controlador no tenia sentit, seria massa gran, i crear un controlador per cada cas 

d’us seria en molt casos redundant i s’haurien de crear masses controladors, així 

doncs s’ha pres la decisió de crear un controlador per a cada grup de funcionalitats 

ben definides, el que implica que la grandària dels controladors i el numero 

d’aquestos mantindrà una proporció adequada.  

 

Aquesta solució implica la creació d’unes noves classes que seran les encarregades 

de gestionar la lògica del negoci en aquesta capa.  
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Aquests són els controladors amb les seves operacions, tal com he comentat en el 

paràgraf anterior he unificat els controladors per a cada grup de funcionalitats ben 

definides, que en aquest cas coincideixen amb les classes del model. 
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8.1.3.3.2 Patró iterador  
 

Aquests patrons són d’ús molt més freqüent i es fan servir en quasi totes les 

aplicacions, el seu funcionament és molt senzill: 

 

ü El patró iterador proporciona una forma d'accedir seqüencialment als 

elements d'un objecte associat –sense exposar l'estructura interna, 

sense inflar els objectes d'operacions per a realitzar l'accés, etc.– s'ha 

utilitzat el patró iterador. 

 

 

 

 

 

En aquesta aplicació s’usaran repetides vegades aquest dos patrons, aprofitant que 

la API de Java ja els implementa en algunes de les seves classes com la LinkedList. 

 

8.1.4 Disseny de la capa de gestió de dades 

La capa de gestió de dades és l’encarregada de separar els objectes del Domini de 

la Base de Dades i gestionar la relació entre aquestes. És molt important dotar al 

projecte d’aquesta independència entre capes per mantenir la portabilitat, cohesió i 

facilitat de manteniment. 

 

Tradicionalment  treballant amb Java, la manera d’accedir a la base de dades seria 

a traves d’una connexió JDBC i executant sentencia SQL directament sobre 

aquesta. Això implicaria que la lògica de negoci tingues consciència de la estructura 

de la base de dades en la seva totalitat, què és just el que es vol evitar. No cal 

descartar l’ús de sentencies SQL, en algun cas poden ser de gran utilitat, però per 

regla general s’intentarà no fer-les servir. 

Una altre solució molt aplicada es la creació d’una o més classes que accedeixin a 

les dades de manera transparent per la capa de negoci, aquestes classes són 

anomenades DAO (Data Acces Object) es poden considerar un patró i estan molt 

esteses en les aplicacions actuals. Es veritat que amb l’ús d’aquest patró s’ 

aconsegueix separar la capa de Domini de la Base de Dades, però les operacions 

Iterador 

first() 

next() 

isDone() : Bolean 

currentItem(): Object 
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que s’han d’implementar dins el DAO segueixen estan completament lligades a la 

Base de Dades, amb el que es perd portabilitat i facilitat de manteniment. 

 

En aquest projecte farem servir aquest patró, per tal de mantenir independent la 

capa de domini amb la capa de dades i així si en un futur es vol canviar de SGDB, 

només s’hauria de canviar els DAOS.  

També faig servir un fitxer que fa servir l’aplicació, on guardo tota l’informació 

respecte la connexió a la BBDD, és a dir, usuari, password i url de connexió. Aquest 

fitxer es guarda en el mateix directori on està l’aplicació, així si es vol canviar 

d’usuari/password/url només hem de modificar el fitxer, deixant intacte el codi de 

l’aplicació. 

 Havia pensat en fer servir un un gestor de persistència. Aquesta solució 

s’encarrega de fer transparent l’accés al SGBD per el desenvolupador i separà 

completament la lògica de negocis de la base de dades.  

Per exemple un motor de persistència actual es l’anomenat Hibernate. 

Hibernate és una capa de persistència objecte/relacional i un generador de 

sentències SQL. Et permet dissenyar objectes persistents que podran incloure 

polimorfisme, relacions, col·leccions, i un gran nombre de tipus de dades 
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Tal i com també passa quan es treballa directament sobre una Base de Dades, en 

Hibernate també es poden identificar dues grans tasques. 

ü Es necessari crear aquelles estructures que contindran les dades de 

domini requerides per l’aplicació. A l’hora amb les estructures auxiliars 

Hibernate, que faran possible la persistència de les dades.  

ü Dins l’execució de l’aplicació, aquelles operacions que permeten utilitzar 

les dades persistents i fer-les disponibles per les classes de Domini que 

estaran en memòria en temps d’execució. 

 

Però s’ha descartat aquesta opció perquè no és viable, el temps d’implantació és 

massa alt per l’ús que li donariem, a part no fariem servir gens del potencial 

d’aquest sistema, com poden ser els 2 caché que fa servir per optimitzar les 

consultes, ja que les nostres queries són bastant trivials i immediates. 

Tampoc treuríem profit del HQL, que és un llenguatge propi d’hibernate que es 

similar al SQL, però és totalment diferent. És orientat a objectes i enten de nocions 

com polimorfisme i herencia, cosa que no es fa servir en aquest projecte. 

Un altra avantatge que té es l’independencia amb el SGDB, ja que les taules, 

relacions, etc... es defineixen en uns fitxers XML i com fem servir el HQL per fer les 

consultes, si cambiem de SGDB el canvi és totalment transparent. Només s’ha de 

canviar els drivers, cosa que tampoc aprofitarem ja que amb qualsevol SGDB 

tindrem més que suficient per la nostra aplicació.  

 

8.1.4.1 Esquema lògic de la base de dades 

Per a definir l’esquema lògic de la base de dades, es partirà també del model 

conceptual, efectuant les modificacions pròpies per representar les associacions. 

 

recepta 

( 

  codi_recepta integer NOT NULL , 

  nom_recepta character varying(50) NOT NULL, 

  tipus_recepta character varying(50), 

  explicacio text NOT NULL, 

  llibre_codi integer, 

  foto bytea, 
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  extensio character(4), 

  CONSTRAINT "RECEPTA_PK" PRIMARY KEY (codi_recepta), 

  CONSTRAINT "RECEPTA_LLIBRE_FK" FOREIGN KEY (llibre_codi) 

  REFERENCES llibre (codi) 

 ) 

 

 

ingredient 

( 

  codi_ingredient integer NOT NULL, 

  nom_ingredient character varying(50) NOT NULL, 

  tipus_ingredient character varying(50), 

  caracteristiques character varying(200), 

  CONSTRAINT "INGREDIENT_PK" PRIMARY KEY (codi_ingredient) 

) 

 

recepta_ingredient_mn 

( 

  recepta_codi integer NOT NULL, 

  ingredient_codi integer NOT NULL, 

  quantitat real, 

  unitat character varying(20), 

  CONSTRAINT "RECEPTA_INGREDIENT_PK" PRIMARY KEY (recepta_codi, 

ingredient_codi), 

  CONSTRAINT "INGREDIENT_FK" FOREIGN KEY (ingredient_codi) 

      REFERENCES ingredient (codi_ingredient), 

  CONSTRAINT "RECEPTA_FK" FOREIGN KEY (recepta_codi) 

      REFERENCES recepta (codi_recepta 

) 
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llibre 

( 

  codi integer NOT NULL, 

  titol character varying(75) NOT NULL, 

  editorial character varying(50) NOT NULL, 

  colleccio character varying(50), 

  tematica character varying(20), 

  idioma character varying(15), 

  anyo character varying(4), 

  bibnum character varying(7), 

  CONSTRAINT "LLIBRE_PK" PRIMARY KEY (codi) 

) 

 

escriptor 

( 

  id integer NOT NULL, 

  nom character varying(60) NOT NULL, 

  cognoms character varying(40), 

  CONSTRAINT "ESCRIPTOR_PK" PRIMARY KEY (id) 

) 

 

escriptor_llibre_mn 

( 

  escriptor_id integer NOT NULL, 

  llibre_codi integer NOT NULL, 

  CONSTRAINT "LLIBRE_ESCRIPTOR_PK" PRIMARY KEY (escriptor_id, llibre_codi), 

  CONSTRAINT "LLIBRE_FK" FOREIGN KEY (llibre_codi) 

      REFERENCES llibre (codi)  

) 
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persona 

( 

  dni integer NOT NULL, 

  nom character varying(50) NOT NULL, 

  cognoms character varying(50), 

  telefon character varying(15), 

  CONSTRAINT "PERSONA_PK" PRIMARY KEY (dni) 

) 

 

fitxa 

( 

  fitxa_codi integer NOT NULL, 

  fitxa_dni integer NOT NULL, 

  fitxa_data_lectura date NOT NULL, 

  nota real NOT NULL, 

  resum text NOT NULL, 

  descripcio text NOT NULL, 

  CONSTRAINT "FITXA_PK" PRIMARY KEY (fitxa_codi, fitxa_dni, fitxa_data_lectura), 

  CONSTRAINT "FITXA_DATA_LECTURA" FOREIGN KEY (fitxa_data_lectura) 

      REFERENCES data_lectura (data_lectura), 

  CONSTRAINT "FITXA_LLIBRE_FK" FOREIGN KEY (fitxa_codi) 

      REFERENCES llibre (codi), 

  CONSTRAINT "FITXA_PERSONA_FK" FOREIGN KEY (fitxa_dni) 

      REFERENCES persona (dni)  

) 

 

 

 

 

 

 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 51 

historic_prestec 

( 

  historic_data_ini date NOT NULL, 

  historic_dni integer NOT NULL, 

  historic_codi integer NOT NULL, 

  historic_data_fi date, 

  descripcio character varying(150), 

  CONSTRAINT "HISTORIC_PRESTEC_PK" PRIMARY KEY (historic_data_ini, 

historic_dni,historic_codi), 

  CONSTRAINT "HISTORIC_CODI_FK" FOREIGN KEY (historic_codi) 

      REFERENCES llibre (codi), 

  CONSTRAINT "HISTORIC_DATA_INI_FK" FOREIGN KEY (historic_data_ini) 

      REFERENCES data_prestec (data_ini), 

  CONSTRAINT "HISTORIC_DNI_FK" FOREIGN KEY (historic_dni) 

      REFERENCES persona (dni 

) 

 

8.1.4.2 Formes Normals 

 

Una vegada exposades totes aquestes característiques del model cal veure si 

aquest està normalitzat. Sempre és bo normalitzar com a mínim fins a la 3ª Forma 

Normal (FN) perquè elimina redundàncies i anomalies i separa fets 

semànticament distints. La definició de les tres Formes Normals esmentades és: 

 

ü 1ª FN: Una taula està en 1FN si i només si qualsevol atribut és atòmic, 

no descomposable, no agregat o grup repetitiu.  

ü 2ª FN: Una taula està en 2FN si està en 1FN i tot atribut no clau depèn 

de tota la clau. 

ü 3ª FN: Una taula està en 3FN si està en 2FN i tot atribut no clau no 

depèn d’un altre atribut no clau, és a dir que no hi ha transitivitat.  
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Com es pot comprovar la Base de Dades del projecte està normalitzada fins la 

Segona Forma Normal. Ja que a la taula recepta tenim un camp Foto que té una 

dependencia transitiva amb extensió.   

Es podria resoldre aquest problema creant una nova taula que contingués les 

extensions i relacionant  aquesta taula amb la taula recepta, però el benefici que 

treuriem seria casi nul.  

El fet de relacionar la taula recepta amb la taula extensions, ens estalviaria tenir 

duplicat el valor extensió en aquelles files de la taula recepta que tinguèssin una 

fotografia amb la mateixa extensió. A canvi hauríem de crear una nova taula 

adicional.   

Amb això acaba el disseny de l'arquitectura del sistema que es desitja implementar. 

 

8.2 Diagrames de seqüència 
 

Els diagrames de seqüència tenen com objectiu mostrar les interrelacions entre 

els objectes quan es produeix un esdeveniment extern, un cas d’us, es crida una 

operació, etc.  

Hem seleccionat aquells diagrames de sequència que tenen un mínim de 

complexitat i que siguin representatius, com poden ser unc as d’inserció, un cas de 

modificació i un cas de cerca.  

 

Inserta recepta 
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8.2.1 Busca llibre 
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8.3 Disseny de la interfície d’usuari 
En aquest apartat s’explicarà breument quins han estat els criteris de disseny 

d’interfície per a l’aplicació. 

Com es va comentar en altres capítols, un dels objectius principals del projecte és 

que sigui amigable per el client, és a dir, que l’usuari final se senti còmode utilitzant 

el programa, tant en les seves funcionalitat com en l’entorn visual. 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.1 Dades 

Les dades dins les pantalles, tant els camps com els botons, també hauran de 

mantenir unes grandàries i marges fixes, aconseguint així que els salts de pantalla 

siguin suaus i fàcils de seguir per l’usuari. 
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8.3.1.2 Llistats 

 

 

 

Tots aquests llistats també hauran de complir certs criteris de regularitat, com la 

grandària i l’amplada de les columnes. 
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8.3.2 Diagrama d’estats 

En aquest punt mostrarem un parell de diagrames d’estats, per visualitzar en 

quines situacions ens podem trobar dins de l’aplicació.  

Com molts dels casos possibles són molt semblants i uns estan continguts dintre 

d’altres, mostraré el diagrama d’estat al crear un nou llibre que és el més 

representatiu. 

A part també es mostrarà el diagrama d’estat d’una búsqueda.  

La resta de diagrames no els incluiré perquè són trivials i simples. 

 

8.3.2.1 Nou llibre 
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8.3.2.2 Búsqueda de llibre  
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9 Implementació 

 

En aquest capítol s'explicaran les consideracions, a nivell d'implementació, que 

s'han realitzat durant el desenvolupament del projecte.  

A diferència del capítol anterior, en el qual s'explicava el disseny, no es realitzarà 

una descripció exhaustiva de tot el sistema i els diferents components que formen 

part d'ell, sinó que es comentaran els aspectes més rellevants. 

 

9.1 Capa de presentació 

 

En aquest punt parlarem de quin tipus de tecnologia hem fet servir per 

implementar tots els aspectes de la capa presentació. 

 

9.1.1 Swing 

Per implementar aquesta capa hem fet l’eina  Swing. 

Swing és una biblioteca gràfica per JAVA que forma part de les JAVA Foundation 

Classes(JFC). Inclou widgets per interfície gràfica d’usuaris tals com caixes de text, 

botons, desplegables i taules. 

 

9.1.1.1 Història 

L’Internet Foundation Classes(IFC) era una biblioteca gràfica pel llenguatge de 

programació JAVA desenvolupat originalment per Netscape i que es va publicar al 

1996. 

Desde els seus inicis l’entorn JAVA ja contava amb una biblioteca de components 

gràfics coneguda com AWT. Aquesta biblioteca estava concebuda com una API 

estandaritzada que permetia els components natius de cada sistema operatiu. 

Això vol dir que una aplicació JAVA corrent en un Microsoft Windows faria servir el 

botó estàndard de Windows i una aplicació corrent en un UNIX faria servir el botó 

estàndard de Motif. A la pràctica aquesta tecnologia no va funcionar per diferentes 

raons: 
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ü Al dependre  fortament dels components natius del sistema operatiu el 

programador AWT estava confinat a un mínim denominador comú entre ells. 

És a dir, que només es disponien  en AWT les funcionalitats comunes en tots 

els sistemes operatius. 

ü El comportament dels controls variava molt d’un sistema a un altre sistema i 

es tornava molt difícil construir aplicacions portables. Per això l’eslògan de 

JAVA: “Escriu-lo un cop, executa-ho en totes bandes”. 

 

En canvi, els components de IFC eren mostrats i controlats directament per codi 

JAVA independentment de la plataforma. De dits components es diu amb freqüència 

que són components lleugers, donat que no requereixen reservar recursos natius 

del sistema de finestre del sistema operatiu. A més, al estar enterament 

desenvolupat en JAVA augmenta la portabilitat assegurant un comportament idèntic 

en diferents plataformes. 

Al 1997, SUN Microsystems i Netscape Communications Corporation van anunciar la 

seva intenciço de combinar IFC amb altres tecnologies de les Java Foundation 

Classes. A més dels components lleugers suministrats originalment per la IFC, 

Swing va introduir un mecanisme que permetia que l’aspecte de cada component 

d’una aplicació pogués cambiar sense introduir canvis significatius en el codi de 

l’aplicació. 

L’introducció de suport ensamblable pel aspecte, va permetre a Swing emular 

l’aparença dels components natius mantenint els avantatges de l’independència de 

la plataforma. També conté un conjunt d’eines que ens permeten crear una 

interfície atractiva pels usuaris. 

 

9.1.1.2 Patrons  

En aquest punt mostrarem quins patrons s’utilitzen en Swing per implementar la 

capa de presentació. 

 

Actions: Action és una classe que engloba qualsevol acció que es pugui realitzar en 

el sistema, el que deuria passar quan ocorre un esdeveniment.  

Un element Action es comporta de manera completament independent dels seus 

contenedors, així que podem fer que una misma Action es correspongui amb molts 

controls. 
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Listener: El control d’esdeveniments en Java es basa en el concepte d’escoltar o 

Listener, un listener és una classe que implementa determinada interfície 

d’esdeveniments, quan un objecte dispara un esdeveniment fa servir aquesta 

interfície per comunicar a tots els objectes que estan escoltant que algo ha 

ocorregut en ell.  

Fent servir els Listeners podem crear classes de control de múltiples elements o bé 

tenir més d’un contrador d’esdeveniment per un sól control. 

 

Model: Un Model defineix la manera en la es van a presentar les dades dins d’un 

control determinat. La gran majoria de les funcionalitats d’un Model permet a les 

dades que siguin alterades en la manera que es visualitzen, sense modificar les 

dades mateixes. 

 

9.2 Capa de domini 

La nostra aplicació es desenvoluparà amb tecnologia Java basant-se en un model 

de 3 capes: 

 

ü Capa de presentació 

ü Capa de domini 

ü Capa de dades 

 

Alhora la capa de domini es subdivideix en diversos nivells, on cada nivell 

s’encarrega d’unes determinades responsabilitats.  

En aquest capítol explicarem la responsabilitat de cada capa, primer de tot 

mostrarem un gràfic explicatiu dels diversos nivells que compon la capa de domini: 
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Model: 

ü No es propiament un nivell 

ü És l’estructura de dades que es fa servir per comunicar 

l’informació entre tots els nivells. 

ü Tots els nivells podem escriure/llegir informació en ells 

potencialment. 

ü Els seus atributs deurien ser privats, podent ser accedits 

mitjançant getters(per atributs de lectura) i/o setters per aquells 

que poden ser modificats i llegits. 

 

Capa presentación: SWING 

Nivell objectes  de negoci: Business Objects (BO) 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

Business  

Objects  

Modules 
(BOM) 

Gestió de dades: DAOs 

BDD 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 63 

BO: Nivell de Business Objects: 

ü Creen i gestionen les transaccions. És un nivell requerit a diferencia 

dels BOM, pero no reutilitzable. 

ü Implementen la lògica del negoci. 

ü Únicament s’han de comunicar amb els BOM i DAO. 

ü És el nivell superior i compte amb una conexió activa directe amb la 

font de dades mitjançant els controladors. 

 

BOM: Nivell  de Business Objects Modules: 

ü Implementa la part lògica del negoci que sigui reutilitzable. 

ü Una transacció pot estar composta per lògica de varis BOM executats 

seqüencialment(gestionats pels BO) 

 

DAO: (Data Access Object)  

ü No pertany a la capa de domini, sinó a la capa de gestió de dades. 

ü Aquesta capa es gestionada pels BO i BOM. 

ü És l’encarregada d’interactuar directament amb la BBDD. 
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9.3 Normes de programació 

 

En aquest apartat explicarem quines normes de programació, que no són res més 

que un conjunt de sugerències per poder treballar millor i crear codi més llegible, 

eficient i amb menys errors. A part també s’indicarà quina nomenclatura s’haurà de 

fer servir depenent de la classe. 

9.3.1.1 Normes de programació 

ü Una sentencia per línia 

ü Evitar declaracions locals que ocultin declaracions d’un nivell 

més alt: 

int contador; 

... 

func() { 

    if (condicion) { 

        int contador;     //Evitar-ho! 

        ... 

    } 

    ... 

} 

  

ü No col.locar cap espai entre el nom del mètode i el parèntesi 

“(“ amb el que comença la llista de paràmetres: 

miMetode(miParam); 

ü La clau d’apertura “{“ deu situar-se al començament de la línia 

següent per que quedi aliniada amb la clau de tancament “}” 

excepte en un mètode buit. 

ü Les sentències if d’una línia deuen incloure claus. 

ü Una paraula clau seguida per un parèntesis deuria anar 

separada per  un espai en blanc. 

while (true) { 

      ... 

} 
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9.3.1.2 Nomenclatura de classes i objectes 

ü El nom de les classes comencen amb la primera lletra amb 

majúscula: Recepta.java 

ü El nom dels mètodes comenza amb la primera lletra en minúscula: 

getNomRecepta(); 

ü Els atributs d’una classe i les variables comencen amb la primera 

lletra en minúscula. 

ü Les constants s’escriuen en majúscules i les paraules es separen pel 

símbol “_”. BUSQUEDA_RECEPTA_CRITERIS 

 

DAO: Totes les classes que implementen objectes DAO han de dur el sufix DAO. 

BO: Totes les classes que implementen objectes BO han de dur el sufix DAO. 

BOM: Totes les classes que implementen objectes BOM han de dur el sufix BOM. 
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10 Anàlisi econòmic i temporal 
En aquest capítol es mostrarà el cost real que ha tingut el projecte, contant la 

infrastructura hardware, les aplicacions software i les hores de programació i 

disseny. 

L’anàlisi temporal serà un estudi del temps que finalment s’ha dedicat a cadascuna 

de les etapes de desenvolupament, comparant la primera planificació que es va fer 

al començar el projecte amb el temps dedicat realment a cada secció. 

 

10.1 Anàlisis temporal 
En capítol 5 d’aquest document, s’ha descrit la planificació que es pensava seguir 

en aquest projecte. Ara que aquesta memòria ja arriba a la seva fi, és el moment 

de presentar les hores realment destinades a cada fase del desenvolupament i 

comparar-les amb la primera estimació. 

A partir dels resultats obtinguts - si hi ha una desviació - es buscarà que és el que 

no s’ha tingut en compte en un primer moment i es proposarà una solució per a 

millorar l’encert en properes planificacions. 

10.1.1 Diagrama de gantt 

En aquest gràfic podem veure el diagrama de Gantt inicial. 

Aquest Gantt reflecteix la predicció inicial per cada fase del projecte. 

 

 

Cal comentar que es va calcular que es finalitzaria el projecte en uns 45 dies, on 1 

dia representa 5 hores de treball al dia. 
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10.1.2 Dades 

Aquesta ha estat la repartició real d’hores destinades a cada fase i etapes del 

projecte. 

 

Hores 

estimades 

Hores 

reals Desviació 

Aprenentatge 
10 13 +23,07% 

Analisis i Especificacions 
25 26 +11,53% 

Disseny 
25 30 16,66% 

Codificació 
125 155 +19,35% 

Test 
20 23 +13,04% 

Documentació 
50 35 -30% 

Revisió  
20 18 -10% 

TOTAL 
275 300 +8.63% 

 

 

Si comparem les hores reals amb les previstes en un principi veurem que en el 

global del projecte, la desviació total (8,63%) tampoc es excessiva tenint en 

compte que no es tracta d’un projecte trivial. 

El que no va ser tan acurat en la previsió inicial, va ser la distribució d’aquestes 

hores, podem observar que hi ha fases amb una desviació realment negativa i 

d’altres on s’ha recuperat part del temps perdut. 
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10.1.3 Comparativa 
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Si es comparen, una a una, les etapes del projecte amb els temps estimats i els 

temps reals, serà més senzill veure les diferencies que hi ha hagut respecte la 

planificació i separar els punts en que no s’han complert les previsions: 
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10.1.3.1 Aprenentatge 

El temps destinat a la fase d’aprenentatge s’ha complert bastant bé, tal com s’havia 

pensat en un principi. Si bé es cert, que en moltes etapes posteriors del projecte, 

ha estat necessari complementar els coneixements inicials amb lectures de manuals 

o documentació a d’internet, això s’ha considerat un aspecte inherent en el 

desenvolupament d’aplicacions i no s’ha comptabilitzat com “aprenentatge”. 
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10.1.3.2 Anàlisis i especificació 

En aquest apartat, les estimacions inicials han sigut perfectes. Hi ha hagut una 

desviació minima i s’han respectat molt les hores previstes per aquesta fase. 

També s’ha de dir que era un punt relativament fàcil ja que tenia experiència en 

aquest tipus de projectes, en temes d’especificació. 
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10.1.3.3 Disseny 

L’etapa de disseny ha complert força bé els temps previstos. És important 

comprovar que hi ha encerts en la planificació, ja que en posteriors projectes es 

podrà usar un mètode similar i ja estarà contrastat. 
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10.1.3.4 Codificació 

El temps real que finalment s’ha destinat a l’implementació de l’aplicació també ha 

estat superior al previst. És degut a que tot hi haver realitzat un aprenentatge, el 

desconeixement per part del programador d’algunes de les tecnologies usades, ha 

fet més lenta la seva tasca. 

Aquest és un factor previsible, però a l’hora, resulta molt complicat establir quin 

increment de temps provocarà la inexperiència del desenvolupador en qualsevol de 

les seves tasques. 
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10.1.3.5 Test 

La fase de test, com la de disseny, s’ha ajustat quasi exactament a les estimacions 

inicials. Es pot treure la mateixa conclusió positiva que en l’etapa de disseny de 

cara a altres projectes. 
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10.1.3.6 Documentació 

En aquesta fase hi ha hagut una desviació negativa. Segons la meva experència, el 

fet d’anar redactant la documentació en paral.lel amb la resta de fases, crec que 

m’ha ajudat a reduïr les hores, encara que s’ha compensat amb l’increment d’hores 

en altres fases com la de codificació. 
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10.1.3.7 Revisió de fases anteriors 

En aquesta fase també d’han complert bastant bé les previsions, també hi ha hagut 

una desviació negativa. Crec que ha sigut també perquè feia proves en paral.lel 

mentres codificava l’aplicació.  

Està clar que han sortit petits errors o bugs a les proves finals, però més que res 

eren petits malentesos entre el client i el programador.  
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10.1.4 Conclusions 

Un cop vistes les diferencies entre la estimació inicial i els temps realment destinats 

a cada etapa, sembla evident que hi ha hagut dos factors determinants a l’hora de 

d’analitzar aquestes discrepàncies: 

 El desconeixement d’algunes de les tecnologies usades. (Swing) 

La distribució d’hores entre tasques 

10.1.4.1 El desconeixement d’algunes de les tecnologies usades 
 

Tal com s’ha comentat en els capítosl anteriors, s’ha optat per implementar una 

aplicació d’escriptori. Per aquesta tasca s’ha triat la tecnologia Swing, que no és res 

més una biblioteca gràfica per Java. 

El programador desconeixia totalment aquesta eina i ha hagut de formar-se. Aquest 

hándicap ha provocat que la planificació no fos correcta i s’hagin incrementat les 

hores destinades a la codificació. 
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10.1.4.2 La distribució d’hores entre tasques 
 

Com ja hem vist, apart de la desviació comentada en el punt anterior, la resta de 

tasques s’han adaptat força bé a lo previst, però amb distribucions diferents. 

La gran majoria de tasques depenen de les seves antecessores, per tant com a 

regla general, un aprofundiment en un tasca i el seu increment d’hores provoca una 

major estabilitat a la següent i la corresponent reducció d’hores. El global es queda 

igual, però la seva distribució canvia. 

 

10.2 Anàlisi econòmic 
 

L'anàlisi econòmic del projecte engloba el cost de les màquines utilitzades, 

programes necessaris i el cost derivat del personal necessari per al seu 

desenvolupament.  

Es farà menció també del software i el hardware sobre el que es fa correr l’aplicació 

actualment - els que hi ha actualment al Departament ESSI - però cal recordar que 

aquest projecte esta preparat per funcionar sobre qualsevol plataforma gràcies a la 

seva portabilitat i que amb unes lleugeres modificacions es podrà migrar fàcilment 

a un altre SGBD. 

10.2.1 Hardware 

Per a desenvolupar l’aplicació s’ha utilitzat el següent material. 

Eina Tipus de producte Cost 

Pentium IV 2,8GHz 1Gb RAM  De l’empresa 1.000€ 

 

10.2.2 Software 

Aquestes han estat les eines de programari que s’han fet servir a per a 

desenvolupar i documentar el projecte. 

Java GNU GPL License 0€ 

PostgreSQL BSD License 0€ 

Netbeans GPL2 License 0€ 

OpenProj Free open source 0€ 

UMLet GPL License 0€ 

iText Open Source 0€ 

Total 0€ 
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10.2.3 Personal 

Tenint en compte els diferents rols que s’han pres durant la evolució del projecte, 

aquests serien els costos derivats del personal. 

Tipus hores Preu/Hora Hores totals Total 

Aprenentatge     42,00 € 13 546 € 

Anàlisi i Especificació     52,00 € 26 1.352 € 

Documentació i Revisió 42,00 € 53 2.226 € 

Codificació i test     42,00 € 178 7.476 € 

Disseny     74,00 € 30 2.220 € 

Total 300 13.820 € 

 

Acte seguit comentarem l’assignació de rols,  de cada fase: 

ü La fase d’aprenentatge ha sigut assignada a un enginyer de software. 

ü La fase d’anàlis i especificació ha sigut assignat a un Analista. 

ü La fase de documentació i revisió ha sigut assignada a un enginyer de 

software. 

ü La fase de codificació i testeig ha sigut assignada  a un 

Analista/programador. 

ü La fase de disseny ha sigut assignada a un enginyer del software. 

 

* Aquests preus no son preus reals, son preus basats en el mercat, no s’ha indicat 

el preu real cobrat per motius de confidencialitat. 
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10.2.4 Total 

 

Així doncs el cost total del projecte ha estat de 13.820 €, encara que no tot es va 

assumir durant la realització d’aquest ja que l’eina de maquinari ja eren disponibles 

a la companyia abans de començar la realització d’aquest. 

 

   

     14.820 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eines de maquinari 1.000 € 

Eines de programari 0 € 

Personal 13.820 € 
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11 Conclusions i línies de futur 
 

En aquest capítol s’exposen les conclusions del Projecte Final de Carrera: Gestor 

de receptaris i receptes de cuina. 

Primer es revisaran els objectius que es van marcar a l'inici del projecte per a 

copsar en quin grau s'han complert.  

Seguidament, es presentaran diferents línies de futur que completaran l’aplicació 

donat el grau de desenvolupament i maduresa d’aquesta en aquest moment.  

Per a finalitzar, es realitzarà una valoració personal del projecte, amb la que es 

pretén deixar constància dels beneficis que ha aportat la realització de l’aplicació al 

seu desenvolupador. 

 

11.1 Revisió d’objectius 
 

Ara que el projecte està quasi acabat, és el moment de revisar la feina feta fins al 

moment. Cal comprovar si el treball realitzat s’ha ajustat als objectius que es van 

marcar en un inici: 

ü Portable 

ü Gratuït 

ü Extensible 

 

11.1.1 Portable 

Les decisions preses durant el desenvolupament del projecte, fa que aquesta 

alicació sigui portable a qualsevol plataforma. El fet d’haver implementat l’aplicació 

completament en JAVA ens garantitza aquest objectiu. 

 

11.1.2 Gratuït 

Al principi del projecte, quan s’estudiaven totes les tecnologies disponibles per fer  

possible aquest pojecte, el criteri primordial a l’hora de seleccionar-les, era que 

fossin eïnes amb llicències gratuïtes. Criteri que s’ha respectat en cadascuna de les 

tecnologies triades. Per tal podem afirmar que aquest punt s’ha complert amb èxit. 

 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 77 

 

11.1.3 Extensible 

Cal remarcar que en la fase de disseny i implementació es tenia especial cura 

perquè es complís aquest objectiu. Hem optat sempre per estils de programació 

basats en l’encapsulació, flexibilitat i reutilització. 

Aquest estil de programació són les bases perquè una aplicació sigui extensible i 

robusta. Llavors podem dir que s’ha complert també aquest punt satisfactoriament. 

 

11.2 Línies de futur 
 

Actualment el projecte ja està en funcionament i compleix tos els objectius i 

funcionalitats que s’havien proposat en un principi, però això no vol dir que 

l’aplicació es pugui donar per conclosa. 

Amb les funcionalitats actuals es cobreixen les necessitats especificades, però no 

hem d’oblidar que en poden sorgir i que en sorgiran noves funcionaliats, tal com es 

va comentar als objectius. Però tal com es va demanar, es una aplicació de facil 

extensió. 

 

11.3 Experiència personal 
 

El desenvolupament d’aquest projecte ha suposat un repte per a un servidor, degut 

principalment a la completesa que el caracteritza. S’han abarcat totes les fases 

possibles des de la presa de requeriments fins a la formació final als usuaris. 

Les eines utilitzades ja m’eren conegudes, ja que porto uns anys treballant amb 

elles, excepte amb llibreria gràfica Swing, on he hagut de formar-me desde cero. 

L’amplitud del procés també m’ha fet descobrir una altra part dels projectes 

informàtics que fins ara em venia ja feta: el planning. La dificultat i els dubtes que 

es creen alhora de planificar o fer previsions realment  potser han sigut els punts 

més durs amb els que m’he trobat al llarg de la vida del projecte. 

Com a contrapunt m’ha sorprès la facilitat d’influir sobre els usuaris per a que 

prenguin les decisions més favorables pels propis interessos, bones presentacions, 

emfasitzacions de punts concrets i una actitud de seguretat son punts claus perquè 

un projecte no se’ns en vagi de les mans i el puguem portar pel camí que més ens 

interessi sense que l’usuari tingui la sensació d’estar el més mínim pressionat. 
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En conclusió, el desenvolupament d’aquest projecte ha suposat una experiència 

molt positiva i enriquidora pel programador, que ha après noves tecnologies, i 

sistemes de treball que li eren totalment desconeguts.  
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12 Annex : Manual d’úsuari 
 

A continuació s’inclou el manual d’úsuari d’aquesta aplicació, on s’explicarà totes les 

funcionalitats de l’aplicació i la manera correcte d’executar-les. 

Per començar farem una breu introducció on s’explicarà la finalitat d’aquesta 

aplicació i el perquè de la seva implementació. 

 

12.1 Introducció 
 

Aquesta aplicació és bàsicament un Gestor de receptaris i receptes de cuina. 

consisteix en una aplicació d’escriptori on el client pot emmagatzemar tots els 

llibres i receptes de cuina que desitgi, i tenir una relació de prèstecs i puntuacions 

dels llibres. 

S’ha de poder emmagatzemar la relació de receptes amb ingredients, és a dir, cada 

recepta estarà formada per varis ingredients i es tindrà que poder guardar una 

explicació de la recepta. També guardarem per cada ingredient la quantitat 

necessària i l’unitat o mesura  amb la que treballarem 

Cada llibre contindrà receptes i a part també guardarem certa informació com 

escriptors, editorial, temàtica, etc... També s’han de poder fer búsquedes de 

receptes per nom de recepta o per ingredients, per agilitzar el fet de voler trobar 

una recepta específica. 

Per altra banda, altra dels objectius és poder tenir una relació de prèstecs dels 

llibres. Així que l’aplicació ha de contemplar el fet que cadascún dels llibres que 

formen la biblioteca es poden prestar a diferents persones tants cops com facin 

falta i guardar un històric. Per poder complir aquest objectiu, l’aplicació gestionarà 

aquest objectiu de la següent manera:  

Es podran donar d’altes persones guardant certa informació com DNI, telèfon, etc... 
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i associar un llibre amb una persona quan aquesta l’agafi en prèstec. Un cop 

retornat el llibre es donarà de baixa el prèstec. 

A part de mantenir un històric de prèstecs, també es dona la possibilitat de guardar 

la nota que dóna una persona al llibre i guardar un petit resum tants cops com faci 

falta. 

Al igual com les receptes, es voldrà agilitzar l’acció de trobar llibres, així que 

s’oferiren diferents tipus de búsquedes, com búsqueda per títol i per escriptor. 

Per finalitzar l’ultim objectiu de l’aplicació es poder mostrar diferents llistats 

rellevants per l’usuari, com llistat de llibres en prèstecs, llistat de llibres segons la 

nota dels usuaris i per últim llistat per l’ultima data de lectura. 

 

 

12.2 Menú principal 
 

En aquest menú, que s’accedeix un cop arrencat l’aplicació, es troben totes les 

possibles accions de l’aplicació classificades per funcionalitats.  

 

 

 

En el menú Llibres es trobaran les accions relacionades amb els llibres: 
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ü Nou llibre: Aquí es donaran d’alta els nous llibres 

ü Modificar llibre: Aquí podrem modificar llibres ja existents. 

ü Eliminar llibre: Podrem eliminar un llibre ja existent.Incloent les seves 

receptes i ingredients. 

ü Visualitzar llibre: Amb aquesta opció podrem obrir i veure un llibre existent, 

incloent les seves receptes i ingredients. 

 

En el menú Receptes es trobaran les accions relacionades amb els llibres: 

ü Nova recepta: Aquí es donaran d’alta noves receptes, sense que pertanyin a 

cap llibre. Encara que existeix la possibilitat d’assignar-la a un llibre. 

ü Modificar recepta: Aquí podrem modificar receptes ja existents, incloents els 

seus ingredients. 

ü Eliminar recepta: Podrem eliminar una recepta ja existent. 

ü Visualitzar recepta: Es podrà visualitzar una recepta existent incloent els 

seus ingredients. 

 

En el menú Ingredients es trobaran les accions relacionades amb els ingredients: 

ü Nou ingredient: Aquí es donaran d’alta nous ingredients, sense que 

pertanyin a cap recepta. Encara que existeix la possibilitat d’assignar-lo a 

una recepta, com explicarem més endavant. 

ü Modificar ingredient: Aquí podrem modificar ingredients ja existents. 

ü Eliminar ingredient: Podrem eliminar un ingredient ja existent. 

ü Visualitzar ingredient: Es podrà visualitzar un ingredient. 

 

En el menú Persones es trobaran les accions relacionades amb les persones: 

ü Nova persona: Aquí es donaran d’alta les noves persones, que tindran la 

possibilitat de fer prèstecs i crear fitxes de llibres. 

ü Modificar persona: Aquí podrem modificar les dades d’una persona. 

ü Eliminar persona: Podrem eliminar una persona ja existent. 

ü Visualitzar persona: Es podrà visualitzar les dades d’una persona existent. 
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En el menú Prèstecs es trobaran les accions relacionades amb els prèstecs de 

llibre: 

ü Alta prèstec: En aquesta opció és on donarem d’alta el prèstec d’un llibre, 

assignat a una persona. 

ü Baixa prèstec: És on donarem de baixa un prèstec existent. 

ü Llistat de tots els prèstecs: Podrem visualitzar els prèstecs actuals i els 

històrics. 

 

En el menú Fitxes es trobaran les accions relacionades amb les fitxes que creen les 

persones respecte els llibres agafats en prèstec: 

ü Alta fitxa: En aquesta opció, donada una persona i un llibre es podrà crear 

una fitxa. 

ü Eliminar fitxa: Aquí podrem eliminar una fitxa existent. 

ü Visualitzar fitxa: Es podrà visualitzar totes les fitxes existents. 

 

En el menú Búsquedes es trobaran les accions relacionades amb la cerca de llibres 

i receptes segons diversos camps. 

ü Búsqueda de llibres per escriptor i títol: En aquesta opció, es podran buscar 

llibres segons certs criteris 

ü Búsqueda de recepte per nom i ingredient: En aquesta opció, es podran 

buscar receptes segons certs criteris. 

 

En el menú Llistat podrem fer llistats segons certs criteris. 

ü Llistat de llibres per nota: En aquesta opció veurem tots els llibres ordenats 

segons les notes de les seves fitxes 

ü Búsqueda de receptes per tipus: En aquesta opció veurem totes les receptes 

ordenades segons el seu tipus. 

 

En el menú Imprimir podrem fer llistats segons certs criteris. 

ü Imprimir recepta: En aquesta opció podrem imprimir en PDF la recepta 

seleccionada. 
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12.3 Llibres 
 

En aquesta opció explicarem els pasos necessaris per donar d’alta un llibre. 

Com un llibre està format per receptes, i en les diferents opcions  opció es poden 

donar d’alta receptes, per no confondre a l’usuari i explicar de manera ordenada, 

explicarem l’opció donar d’alta una recepta en el seu capítol corresponent. Així que 

en aquest capítol explicarem com donar d’alta un llibre i assignar-li receptes 

existents. 

 

12.3.1 Nou llibre 

 

 

 

En aquesta pantalla és on es s’ompliran els camps necessaris per dona d’alta un 

llibre. 

Els únics camps obligatoris són títol, editorial i Escriptors. La resta de camps són 

opcionals. Així que si en un futur volem afegir receptes, només caldrà modificar la 

recepta, afegint receptes. 
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Per donar d’alta a un escriptori haurem de prèmer el botó + on apareixerà la 

següent pantalla: 

 

 

 

En aquesta pantalla podrem seleccionar un escriptor ja existent, que visualitzarem 

en el llistat de la part esquerre, o donar d’alta un nou escriptor. 

Si volem seleccionar un existent, només hem de seleccionar-lo del llistat i prèmer el 

botó Aceptar, en cas contrari haurem d’omplir els camps Nom i Cognoms i 

prèmer el botó Afegeix escriptor. 

 

També cap la possibilitat d’eliminar un escriptor, per eliminar un escriptor només 

hem de seleccionar l’escriptor del llistat Escriptors  i prèmer el botó –. 

 

Un cop donat d’alta l’escriptor podem guardar el llibre sense cap recepta o 

assignar-li alguna recepta existent(L’opció Afegir nova recepta ho explicarem al 

capítol Receptes).  

Si volem afegir una una recepta existent, hem de prèmer el botó Afegir recepta 

existent i s’ens obrirà la següent pantalla: 
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Només caldrà seleccionar una recepta del llistat i prèmer el botó Aceptar. Un cop 

fet aquesta acció, veurem la recepta en el llistat Receptes. Cal mencionar que 

només es pot afegir una recepta d’aquesta maner a un únic llibre, un cop afegit la 

recepta al llibre, no podrem tornar a assignar la recepta a altra llibre, ja que no es 

visualitzarà en el llistat. D’aquesta manera es poden donar d’alta receptes 

independentment i assignar-les a llibres quan sigui pertinent. Crear un llibre no 

implica tenir que crear receptes. 

També es dona l’opció d’eliminar una recepta afegida prèviament. Per eliminar una 

recepta existent, seleccionem la recepta a eliminar en el llistat Receptes i prèmem 

el botó Eliminar recepta.  

Un cop acabat de fer les operacions pertinents, premem el botó Aceptar i haurem 

guardat el nostre llibre. 
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12.3.2 Modificar llibre 

Al seleccionar aquesta opció, visualitzarem primer de tot un llistat de llibres 
existents. 

                           

 

Haurem de seleccionar un llibre i prèmer el botó Modificar i accedirem a la següent  

 

vista: 
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En aquesta opció tindrem les mateixes opcions que crear un nou llibre. Aquí  

podrem modificar els camps del llibre, escriptors i receptes, tal com hem explicat  

en el capítol anterior. 

L’única diferència es l’opció de modificar una recepta, però aquest punt s’explicarà 

en el capítol Receptes. 

 

12.3.3 Eliminar llibre 

En aquesta opció del menú tindrem la possibilitat d’eliminar un llibre existent. Si 

seleccionem aquesta opció ens sortirà una vista amb tots els llibres existents: 
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Si volem eliminar algun llibre del llistat, haurem de seleccionar el llibre del llistat i 

prèmer el botó Eliminar llibre. D’aquesta manera s’eliminara el llibre, incloent les 

seves receptes, els seus ingredients si no es fan servir en cap altra recepta i també 

l’escriptor en cas que no pertanyi a cap altra llibre. 

 

12.3.4 Visualitzar llibre 

Un cop premut aquesta opció s’obrira una nova vista amb tots els llibres existents. 
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Si seleccionem qualsevol llibre i premem el botó Visualitzar, s’obrira una nova 

finestra on veurem el llibre en mode de lectura. 

 

 

I si seleccionem una recepta del llistat Receptes i premem el botó Visualitzar 

recepta podrem veure la recepta en mode de lectura. 
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D’aquesta manera podrem visualitzar cadascun dels llibres incloent les seves 

receptes. 
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12.4 Receptes 
 

En aquesta part de l’aplicació es mostrarà la manera de gestionar les receptes. Es 

podran crear receptes, modificar-les, visualitzar-les i eliminar-les. 

 

12.4.1 Nova recepta 

 

 

En aquesta vista haurem d’omplir obligatòriament els camps Nom, Ingredients, i 

Explicació. La resta de camps són opcionals. 

Si es vol afegir una imatge de la recepta, haurem de prèmer el botó Seleccionar 

foto i ens apareixerà una finesta on podrem seleccionar la fotografia desitjada. 

Aquesta finestra contindrà un petit visualitzador d’imatges per seleccionar més 

comodament. 
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Un cop seleccionada la fotografia podrem passar a seleccionar els ingredients per a 

la recepta. Per afegir els ingredients haurem de prèmer el botó Afegir ingredient i 

s’ens obrirà una nova vista. 

 

 

En aquesta vista podrem seleccionar un ingredient de la llista, en aquest cas el 

seleccionaríem i hauríem de prèmer el botó Aceptar, en cas contrari, si volem 

donar d’alta un ingredient, ompliríem els camps de la dreta. L’únic camp obligatori 
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és el camp Nom, la resta són opcionals. Un cop omplerts hauríem de prèmer el 

botó Afegir. Tant si afegim un ingredient existent o un nou, ens sortirà la mateixa 

finesta. 

                          

Únicament hem d’omplir els 2 camps, on indicarem la quantitat i la unitat de 

l’ingredient que afegirem. Un cop premut el botó Aceptar, s’afegirà l’ingredient 

amb la seva quantitat i unitat al llistat d’Ingrededients de la recepta. 

També existeix la possibilitat d’eliminar un ingredient afegit prèviament, només 

hauríem de seleccionar l’ingredient a eliminar i prèmer el botó Eliminar 

ingredient. 

Un cop omplert tots els camps, es prem el botó Aceptar, per tal de guardar la 

recepta al sistema. 

 

12.4.2 Modificar recepta 

En aquest apartat podrem modificar una recepta existent. Accedim a aquesta opció 

i ens apareixerà la següent vista. Cal recordar que si modifiquem la recepta, també 

es veurà modificat el llibre que contingui la recepta. 
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Aquesta vista té exactament el mateix funcionament que l’opció Nova recepta, amb l’única 

diferència que aquí podrem modificar un ingredient existent. Per això, seleccionaríem 

l’ingredient a modificar i premem el botó Modificar ingredient i veurem la següent finesta. 

                 

 

Aquí podrem modificar tant el camp Quantitat com el camp Unitat i escriure els nous valors. 

Un cop modificats, premem el botó Aceptar i ja modificariem les dades de l’ingredient de la 

nostra recepta. Recordo que també hauríem de prèmer el botó Aceptar de la vista de les 

receptes perquè el canvi sigui definitiu. 
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12.4.3 Eliminar recepta 

Quan es vulgui eliminar una recepta existent, haurem d’accedir a aquesta opció. Al 

fer-ho veurem una finestra amb totes les receptes existents de l’aplicació. 

                                        

Llavors només restarà seleccionar la recepta del llistat i prèmer el botó Eliminar 

recepta. 

Cal mencionar que si eliminem una recepta, aquesta recepta també s’eliminarà del 

llibre que contingui la recepta. A part també s’eliminaran els ingredients en cas que 

només pertanyin a aquesta recepta. 

 

12.4.4 Visualitzar recepta 

Aquesta última opció del capítol de les receptes, ens mostrarà en mode de lectura 

totes les receptes existents. Si premem aquesta opció ens mostrarà un llistat de 

totes les receptes. 
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Si seleccionem la recepta i premem el botó Visualitzar podrem veure tot el 

contingut de la recepta en mode de lectura. 

 

 

12.5 Ingredients 
En aquesta part de l’aplicació podrem  gestionar tots els temes relacionats amb els 

ingredients de les nostres receptes. 
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12.5.1 Nou ingredient 

Si accedim a aquesta opció podrem donar d’alta un ingredient, independent, és a 

dir que no estarà assignat a cap recepta. Al accedir a l’opció veurem la següent 

finesta. 

             

L’únic camp obligatori es el camp Nom, la resta de camps són opcionals. Un cop 

omplert els camps, només faltarà prèmer el botó Aceptar. 

 

12.5.2 Modificar ingredient 

Aquí podrem modificar qualsevol ingredient existent, però s’ha de tenir en compte 

que si modifiquem un ingredient que estigui assignat a una recepta, aquest canvi es 

veurà reflexat en la recepta. 

Llavorens per fer la modificació seleccionem l’opció i veurem la següent vista. 
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Aquí seleccionarem l’ingredient que volguem modificar i premem el botó Modificar. 

I a continuació veurem la següent vista.   

                 

Aquí podrem modificar totes les dades de l’ingredient, un cop fet, només restarà 

prèmer el botó Aceptar. 
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12.5.3 Eliminar ingredient 

Quan vulguem eliminar un ingredient haurem d’accedir a aquesta opció. Haurem de 

tenir en compte, que quan s’elimini un ingredient, també s’eliminarà en totes les 

receptes que continguin dit ingredient. 

Un cop accedim a aquesta opció, visualitzarem un llistat on triarem l’ingredient a 

eliminar. 

                     

Acte seguit seleccionarem l’ingredient a eliminar i premem el botó Eliminar. 

 

12.5.4 Visualitzar ingredient 

Quan vulguem  visualitzar les dades d’un ingredient, accedirem a aquesta opció i 

acte seguit visualitzarem la següent vista. 
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Ara només faltarà seleccionar l’ingredient que vulguem veure, premem el botó 

Visualitzar i podrem observar en mode lectura les dades de l’ingredient. 
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12.6 Persones 
En aquesta part de l’aplicació podrem gestionar tot el relacionat amb les persones 

de l’aplicació. Dites persones podran fer prèstecs i escriure fitxes sobre els llibres 

que tinguin en prèstec. Una fitxa conté una nota del lector respecte el llibre i un 

resum. 

 

12.6.1 Nova persona 

Quan vulguem donar d’alta a una nova persona accedirem a aquesta opció i 

visualitzarem la següent finestra. 

            

 

L’únic camp obligatori és el camp Nom, la resta de camps són opcionals. Un cop 

omplerts només caldrà prèmer el botó Aceptar. 

 

12.6.2 Modificar persona 

Quan vulguem modificar les dades d’una persona existent accedirem a aquesta 

opció i s’obrirà aquesta vista. 
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Seleccionarem la persona que volem modificar i premem el botó Aceptar. I acte 

seguit visualitzarem la següent finestra. 

                     

Aquí podrem modificar qualsevol dada de la persona a modificar. Un cop fet 

aquesta modificació només haurem de prèmer el botó Aceptar. 

 

12.6.3 Eliminar persona 

Quan vulguem eliminar una persona haurem d’accedir a aquesta opció i veurem la 

següent vista. 
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Acte seguit seleccionem la persona a eliminar i premem el botó Aceptar. Tindrem 

en compte que al eliminar a la persona també eliminarem els seu històric de 

prèstec i fitxes. 
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12.6.4 Visualitzar persona 

Quan vulguem visualitza l’informació d’una persona concreta accedirem a aquesta 

opció i veurem la següent finestra. 

            

Seleccionarem la persona a visualitzar i premem el botó Aceptar. Un cop premut 

veurem l’informació de la persona en mode lectura. 
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12.7 Prèstecs 
En aquesta part de l’aplicació podrem gestionar la part de prèstecs. Podrem donar 

d’alta prèstecs, donar-los de baixa i visualitzar un llistat mostrant els prèstecs 

actuals i un històric. 

 

12.7.1 Alta prèstec 

Quan vulguem deixar en prèstec un llibre per una determinada persona, accedirem 

a aquesta opció i veurem la següent vista. 

 

En el llistat de llibres veurem tots els llibres existens en l’aplicació i en el llistat 

de persones existents en el sistema. Llavors seleccionarem el llibre que es deixarà  

en prèstec, a la persona que s’endurà el llibre i premem el botó Alta prèstec => . 

D’aquesta manera s’enregistrarà en el sistema que aquesta persona té en prestèc 

el llibre seleccionat. Cal recordar que només es podrà deixar en prèstec un mateix 

llibre a una única persona.  

 

12.7.2 Baixa prèstec 

Quan una persona torni un llibre en prèstec i es vulgui donar de baixa el prèstec 

haurem d’accedir a aquesta opció. Un cop seleccionada aquesta opció visualitzarem 

la següent finestra. 



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 106 

                 

 

Llavors hem de seleccionar el prèstec que volem donar de baixa i premer el botó  

Baixa prèstec. D’aquesta manera donarem de baixa al sistema aquest prèstec. 

 

 

12.7.3 Llistat de tots els prèstecs 

En aquesta aplicació es poden veure tots els prèstecs actius, a part d’un històric 

dels prèstecs. Per veure aquesta informació seleccionarem aquesta opció i podrem 

veure la següent vista. 
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A la columna esquerre podrem veure els prèstecs actuals i a la columna dreta, 

veurem tots els prèstecs que s’han. 

 

12.8 Fitxes 
A part de la gestió de prèstecs, aquesta aplicació soporta l’enregistrament 

d’informació adicional, com pot ésser la nota que li atribuiex una persona al llibre 

agafat en prèstec, com un resum. Aquestes fitxes només es podran crear mentre la 

persona tingui en prèstec qualsevol llibre de la biblioteca. 

 

12.8.1 Alta fitxa 

Quan una persona que tingui en prèstec un llibre volgui donar escriure una fitxa 

haurem d’accedir a aquesta opció i veurem la següent finestra. 
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Seleccionarem el prèstec actiu del llistat i haurem de prèmer el botó Crear fitxa i 

s’obrirà la següent finestra. 
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En aquesta vista omplirem tots els camps que visualitzem i premem el botó 

Aceptar. Cal mencionar que només es podrà escriure una única fitxa per dia per 

cada llibre en prèstec que es tingui. 
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12.8.2 Eliminar fitxa 

En el cas que es vulgui eliminar una fitxa, haurem d’accedir a aquesta opció i 

visualitzarem aquesta vista. 

               

Només faltarà seleccionar la fitxa que volguem eliminar i prèmer el botó Aceptar. 

 

12.8.3 Eliminar fitxa 

En el cas que es vulgui visualitzar les dades d’una fitxa, haurem d’accedir a aquesta 

opció i visualitzarem aquesta vista. 
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Només restarà seleccionar la fitxa a visualitzar, i prèmer el botó Aceptar i podrem 

veure la fitxa en mode lectura. 

              



                                Gestor de receptaris i receptes de cuina 

 112 

 

12.9 Búsquedes 
 

Per facilitar el fet de trobar llibres i receptes en tota l’aplicació, existeixen 2 tipus de 

búsquedes. Una búsqueda de llibres i altra de receptes, cadascuna de les cerques 

amb certs criteris. 

Un cop trobat el llibre o recepta, es dóna la possibilitat de poder visualitzar el llibre 

o la recepta en mode de lectura. 

 

12.9.1 Búsqueda de llibres per escriptor i títol 

En aquesta opció de l’aplicació podrem cercar entre tots els llibres. Un cop accedim 

a aquesta opció veurem la següent vista. 

            

 

En la part superior de la vista trobem tots els criteris per fer la cerca dels llibres. 

Haurem d’omplir qualsevol dels camps, segons com volem fer la cerca i prèmer el 

botó Buscar i en el llistat inferior veurem tots els llibres que compleixen amb tots 
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els criteris. Si un camp està buit, s’ignorarà, i si es deixen tots els camps buits, es 

mostraran tots els llibres existens en l’aplicació. 

Cap comentar la manera de cercar que té aquest buscador. A l’hora de fer la cerca 

donarà igual si els criteris estan escrits en majúscules o minúscules, ja que tota la 

cerca es farà en minúscules. Així que tant donarà com estiguin les dades a la BBDD 

i als criteris, es transformarà tot a minúscules perquè no hi hagi problemes. 

També cal comentar que no calen ficar paraules senceres als criteris de cerca, per 

exemple si es vol fer una cerca per nom d’escriptor, podriem escriure al criteri nom 

el següent: arlo i ens buscarà tots els escriptors que continguin la paraula arlo al 

seu nom, com pot ésser Karlos Arguiñano. 

Un cop decidit quin llibre del llistat volem obrir, només quedarà seleccionar el llibre 

en el llistat i prèmer el botó Veure llibre, acte seguit s’obrira una nova finestra on 

es podrà visualitzar el llibre en mode lectura. Aquest manera de visualitzar el llibre 

ja es va explicar en el capítol Llibres. 

 

12.9.2 Búsqueda de receptes per nom i ingredient 

En aquesta opció de l’aplicació podrem cercar entre totes les receptes. Un cop 

accedim a aquesta opció veurem la següent vista. 
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Igual que en la cerca de llibres, aquesta vista està estructurada en 2 parts. La part 

superior és on trobarem els criteris de cerca i sota trobarem el llistat de resultats. 

Així que per fer una cerca de receptes haurem d’omplir els criteris, si es deixen 

buits s’ignoraran i si es deixen buits tots, es mostraran totes les receptes de 

l’aplicació. 

Un cop omplerts els criteris premem el botó Buscar i en el llistat inferior 

visualitzarem totes les receptes que compleixem amb els criteris de cerca. 

Per veure una recepta del llistat,  només haurem de seleccionar-la del llistat i 

prèmer el botó Veure recepta i s’ens obrirà la recepta en mode lectura tal i com 

vam explicar en el capítol Receptes. 
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12.10 Llistats 
 

En aquesta part de l’aplicació podrem veure diferents llistats. En la primera opció  

es mostrarà un llistat de tots els llibres amb notes, ordenades per aquesta. 

En la segona opció podrem visualitzar un llistat de totes les receptes ordenades pel 

seu tipus. 

 

12.10.1 Llistat de llibres per nota 

Quan es vulgui visualitzar un llistat on apareguin totes les notes que tenen els 

llibres, haurem d’accedir a aquesta opció, on visualitzarem, tal com hem dit abans, 

tots els llibres que tenen nota ordenades per nota de manera descendent. 

Un cop accedim a aquesta opció veurem el llistat de la següent manera. 

         

 

També hi ha l’opció de poder visualitzar el llibre que desitgem, per tal, només hem 

de seleccionar el llibre i prèmer el botó Veure llibre, i podrem visualitzar el llibre 

en mode lectura tal com es va explicar en el capítol Llibres. 
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12.10.2 Llistat de receptes per tipus 

Quan es vulgui visualitzar un llistat on apareguin totes les receptes que tenim a 

l’aplicació, haurem d’accedir a aquesta opció, on visualitzarem, tal com hem dit 

abans, totes les receptes ordenades per tipus de manera ascendent. 

Un cop accedim a aquesta opció veurem el llistat de la següent manera. 

           

 

També hi ha l’opció de poder visualitzar la recepta que desitgem, per tal, només 

hem de seleccionar la recepta i prèmer el botó Veure llibre, i podrem visualitzar la 

recepta en mode lectura tal com es va explicar en el capítol Receptes. 

 

 

12.11 Imprimir 
 

12.11.1 Llistat de receptes per tipus 

En aquesta opció podrem imprimir qualsevol de les receptes en format PDF. Només 

hem d’accedir a aquesta opció i visualitzarem aquesta vista. 
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Només resta seleccionar la recepta a imprimir i prèmer el botó Imprimir, acte 

seguit s’ens obrirà una nova finestra on visualitzarem la recepta en format PDF, 

tenim l’opció de guardar el PDF o imprimir-ho per l’impressora. 
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