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Estudi, anàlisi, disseny i prototipatge  1 Introducció

d'un nou portal web de serveis publicitaris

 1  Introducció
Aquest document conforma la realització del projecte fi de carrera, per part de l'autor, a la 

Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El document en sí està basat en la metodologia de treball utilitzada a l'assignatura de Projecte 
d'Enginyeria del Software i Base de Dades (PESBD). Aquesta metodologia és una guia adaptada 
del  Rational  Unified  Process  (RUP)  pensada  per  ser  utilitzada  en  projectes  de  mitjana/gran 
envergadura.  

El fet d'utilitzar la idea per a la confecció del projecte i fer-lo sota la disciplina de l'enginyeria 
del software, ha estat motivada per la immediatesa d'haver cursat l'assignatura de PESBD i el fet 
de que com a autor sigui una matèria de satisfacció.

Aquest projecte parteix d'una idea originada per quatre persones properes per part de l'autor. 
Deixant a part la vinculació amb el tipus de projecte, el fet d'utilitzar aquesta idea i no una altra ha 
estat altament condicionada per tractar-se d'un projecte real, amb visió de negoci de futur. A més, 
comentant la iniciativa amb diferents propietaris de comerços i altres persones, la valoració sempre 
ha estat positiva i vista amb bons ulls. Per tant, s'està davant de dos factors condicionants: ser un 
projecte real i amb una acceptació prèvia per part dels usuaris finals.

Per tal de no complicar la lectura al lector que no està avesat en els tecnicismes i mètodes que 
puguin sorgir  o estiguin implícits al llarg del document, s'han detallat els conceptes bàsics més 
necessaris en certs punts del document. 

A continuació, es detallarà breument en què consisteix el RUP i quines variacions s'han fet 
respecte  la  guia  de  PESBD.  Es  recomana  als  lectors  que  tenen  domini  del  RUP  que  saltin 
directament a les variacions realitzades respecte la guia de PESBD

  Què és i com funciona el RUP?

El RUP és una metodologia  que serveix per orientar sobre els passos a seguir des de l'inici 
fins a la fi d’un projecte software. Està dividit en fases i iteracions que es van realitzant al llarg del  
temps. A cada  fase i iteració l'hi corresponen unes certes tasques. 

A la següent imatge es poden veure les diferents tasques (o disciplines) en funció del temps i  
el grau que s'hi dedica. Com es pot apreciar al diagrama, el fet que sigui un procés iteratiu cada 
disciplina té el  seu grau de dedicació en una certa fase (Inception,  Elaboration,  Construction i  
Transition).
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Per entendre cada fase ho podríem veure de la següent manera:

• Inception » És la fase on es planteja i s'entén el problema.

• Elaboració » Es planteja i s'entén la solució.

• Construcció » S'obté la solució.

• Transició » Es lliura la solució (el producte) al client.

Pel que fa a la guia de PESBD, es centra només en les dues primeres fases,  Inception  i 
Elaboration, i  només  en  les  4  primeres  disciplines:  Modelat  del  Negoci,  Requisits,  Anàlisis  i  
Disseny. Per tal de donar més fluïdesa a la lectura, a cada apartat es farà una introducció dels 
conceptes bàsics per poder-ho entendre millor. 

A grans trets, es començarà plantejant el problema a resoldre, especificar com funcionaria el  
negoci relacionat amb el problema, obtenir-ne les necessitats a satisfer, fer-ne una anàlisi i fer-ne el 
disseny  des  del  punt  de  vista  de  l'estructura  que  ha  de  tenir  l'aplicació  independentment  i 
dependentment de la tecnologia que s'utilitzi.

  Modificacions respecte la guia de PESBD

A la guia de PESBD es distingeixen els artefactes Use Case, Use Case Model i Story Boards 
per separat. No obstant això, com que la seva relació està estretament lligada, en aquest document  
s'han fusionat en un sol apartat (apartat 5 Casos d'Ús) per tal de poder tenir una millor visió dels 
casos d'ús. Ara bé, s'ha definit l'apartat 6 on s'hi inclou un apartat anomenat “Storyboards” que 
pretén defensar les decisions d'aquests.

Per  altra  banda,  adaptant  el  projecte  a  un  treball  fi  de  carrera,  dins  la  part  de  Project  
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Management,  s'ha definit  l'artefacte “Iteration Assessment” com a global i,  per  tant,  no se n'ha 
realitzat un per cada iteració sinó un que valori la previsió feta al principi amb la que realment hi ha  
hagut. Ídem amb l'”Iteration Plan”.
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 2  Visió general del projecte
El projecte que es presenta en aquest document neix arran de la idea de crear un portal de 

serveis publicitaris. Aquest portal estarà dedicat als comerços de proximitat, ja siguin botiguers o  
petits establiments, i també a qualsevol treballador que pugui oferir un servei o producte als clients. 

El pilar central del sistema es basa en el servei de campanyes d'ofertes. Les campanyes seran 
ofertes de productes o serveis que el comerç ven o subministra al seu negoci i que tindran una 
durada limitada. De cara al comprador, la idea és que el portal sigui un referent per aprofitar ofertes 
de proximitat, posant-lo en contacte amb el comerç.

Mitjançant el web no es vendrà cap producte. Aquest fet és motivat a causa de la proximitat 
entre establiment i client, ja que sinó es corre el risc de que el client vagi directament a comprar el  
producte. D'aquesta manera es prescindeix de servei d'atenció al client en aquest aquest aspecte.

Paral·lelament a les campanyes, el portal oferirà serveis de publicitat. Es podrà comprar espai  
publicitari per posar-hi bàners o fins i tot es podrà pagar un plus per tal de sortir més en les cerques 
de campanyes o productes dins de períodes limitats.

De cara al comerç, aquest podrà optar a un seguit d'informació clau com són les estadístiques.  
Qualsevol  moviment del  web serà enregistrat  de tal  manera que es podrà visualitzar  en forma 
d'estadístiques i operacions sobre els diferents tipus de productes. 

El portal estarà pensat per poder-lo aplicar a diferents territoris geogràfics independentment de 
l'extensió. A causa d'això, existeix la figura de comercial, els quals seran els encarregats de captar 
l'atenció de comerços. El sistema oferirà un conjunt de funcionalitats per tal de dur a terme aquesta 
tasca i fins i tot estadístiques de referència per tal de saber quins comerços són més propers a 
afiliar-se.  Des del  punt  de  vista  econòmic,  els  comercials  seran comissionistes  en  funció  dels  
comerços que hagin afiliat al sistema.

Per darrere de tot això, el web comptarà amb una interfície privada (backoffice) en la qual es 
gestionarà  tot  el  funcionament  global,  amb  llibertats  de  moviment,  així  com  també  la  gestió 
financera. Pel que fa el funcionament, la majoria de característiques seran automàtiques, excepte 
les que requereixin la supervisió humana. Ens trobem, per tant, davant d'un complex producte que 
oferirà serveis publicitaris i un sistema de gestió.

10



Estudi, anàlisi, disseny i prototipatge  3 Descripció del negoci

d'un nou portal web de serveis publicitaris

 3  Descripció del negoci

 3.1  Introducció
Al llarg de l'apartat es farà una descripció conceptual del negoci que explicarà els diferents 

serveis que ofereix i,  per tant, que oferirà el producte informàtic. També s'hi veurà reflectida la 
interacció dels actors amb cada servei i/o worker. Per tal de poder donar tota aquesta informació 
s'utilitzaran els 3 artefactes:

1. Model cas d'ús de negoci (Business Use Case Model)

2. Model objecte de negoci (Business Object Model)

3. Realització cas d'ús de negoci (Business Use Case Realitzation)

  Informació bàsica

Tal  com s'ha comentat  a  la  introducció,  a  continuació es  mostraran els  conceptes  bàsics 
d'aquest apartat.

Col·loquialment, l'anàlisi que es realitza en aquest apartat és “com funciona i quins serveis 
ofereix  el  negoci”.  Aquesta  anàlisi  servirà  posteriorment  per  determinar  les  funcionalitats  del 
sistema software i els seus requisits.

Per una banda, hi ha els serveis que el negoci ofereix. Per altra, hi ha el rol realitzat per algú 
extern que interactua amb el negoci, se'ls anomena business actors  en el llenguatge del RUP. I 
finalment, hi ha els workers, que són els rols realitzats per persones o sistemes dins del negoci en 
què els  actors hi interaccionen. La informació que intercanvien entre  workers i  actors s'anomena 
entity. A continuació es mostren les icones representatives d'aquests conceptes als diagrames:

Les interaccions entre els  actors i  el  sistema de negoci  (des d'un punt de vista extern al 
negoci) s'anomenen casos d'ús de negoci (o business use case). La imatge següent mostra el cas 
d'ús “Cercar al web” que és executat per algú que desenvolupa el rol d'”usuari”.
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A l'apartat Business Object Model es mostra un diagrama en el qual hi ha la relació entre  
actors i workers i la informació que es passen. A l'exemple següent, hi llegim que un “comerç” té 
una entitat que és “espai publicitari” la qual també està relacionada amb el worker “gestor financer”.  
Com veurem més endavant, un comerç pot comprar un espai publicitari per un temps. Per tant, es  
dedueix que el “gestor financer” també té coneixement de l'espai publicitari que pertany al comerç.

Per últim, també hi ha les realitzacions de cada cas d'ús, és a dir el flux que se segueix al ser 
executat per un actor. El següent diagrama és un exemple d'un actor que juga el rol d'usuari per tal 
de fer una valoració o comentari a una campanya o comerç. L'inici del cas d'ús es basa en un punt  
de decisió (el rombe) on es tria o bé una campanya o bé un comerç.  Un cop seleccionada una de 
les dues possibilitats, es procedeix a fer la valoració. La rodona amb el contorn marca el final del 
cas d'ús.
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 3.2  Model cas d'ús de negoci
A continuació es mostra el diagrama general del model cas d'ús de negoci amb la interacció 

entre els casos d'ús i els actors. Seguidament a això, es detalla cada component del diagrama amb 
l'explicació de què és i quin paper juga dins del negoci.
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 3.2.1  Actors

 3.2.1.1  Comerç

El comerç és qualsevol persona física o jurídica que en la seva activitat de negoci habitual 
ofereix serveis o productes als seus clients. El tipus de comerç al qual es fa referència és el de  
proximitat i  de petita envergadura. El paper que juga al sistema és el de publicar campanyes on 
ofereix ofertes dels seus serveis o productes.

 3.2.1.2  Comercial

El comercial és la persona encarregada de que els comerços s'afiliïn al portal web i  creïn 
campanyes.  A  aquest  li  correspon  una  zona  geogràfica  en  concret  on  hi  exercirà  les  seves 
funcions. Addicionalment, hi pot haver casos en que un comercial sigui el cap de zona i dirigeixi 
altres comercials.

El  comercial  que  afiliï  comerços  al  web  rebrà  comissions  proporcionals  als  períodes  de 
campanyes que els comerços abonin.

 3.2.1.3  Usuari

L'usuari és un consumidor de productes o serveis dels comerços, que interactua amb el portal  
web amb el fi de trobar ofertes de productes i serveis o informació sobre els establiments d'aquests.

 3.2.2  Cas d'ús de negoci

 3.2.2.1  Cercar al web

Qualsevol usuari del web podrà fer una cerca avançada dins del web. Els resultats de la cerca  
estaran constituïts per diferents criteris com: regió, tipus de producte, preu, establiment, etc.

 3.2.2.2  Comprar espai publicitari 

Un comerç podrà comprar espai publicitari per tal de patrocinar el seu negoci mitjançant un 
bàner. 

 3.2.2.3  Comprar plus de cerca

A part  de tenir  el  seu espai  publicitari,  el  comerç tindrà l'opció de comprar  un plus  a les 
cerques avançades, aconseguint que les campanyes del seu negoci puguin ser més rellevants que 
d'altres i siguin incloses en el resultats de la cerca.

 3.2.2.4  Fer valoració / comentari

Els usuaris del web podran fer la seva valoració de campanyes i/o comerços per  tal de donar-
ne una visió personal. La valoració serà en forma de puntuació i es podran deixar comentaris.
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 3.2.2.5  Formular incidències

En qualsevol moment, qualsevol usuari podrà informar d'incidències ocasionades a través del 
web. L'usuari podrà informar de campanyes falses o bé de  contingut ofensiu o inadequat. També 
es podrà informar de problemes del sistema o de funcionament per tal de millorar-lo.

 3.2.2.6  Gestionar campanyes

El comerç podrà crear campanyes d'ofertes de productes o serveis. En qualsevol  moment 
podrà donar d'alta una nova campanya, sempre i quan, estigui dins el període de  publicació que  
l'hi marca la quota pagada. També es podran modificar i donar de baixa.

 3.2.2.7  Gestionar comerços

Un  comercial  donarà  d'alta  els  comerços  que  ell  hagi  afiliat.  A  partir  d'aquí,  en  serà  el 
responsable. A més, si el comercial té privilegis en podrà modificar les dades i sol·licitar-ne la baixa. 
Per altra banda, els comerços també es podran afiliar al sistema a través de la pàgina web. Només 
hauran de fer la petició i a partir d'aquí se'ls informarà del que faci falta.

 3.2.2.8  Gestionar subscripcions

Qualsevol  usuari  es  podrà  subscriure  a  les  diferents  campanyes  dels  comerços  segons 
diferents criteris. Exemples d'aquests criteris podrien ser: comerç, tipus de producte, territori, preu, 
etc. No obstant això, si l'usuari no està registrat, no tindrà tanta llibertat de moviments a l'hora de 
seleccionar els criteris.  L'usuari que estigui registrat podrà modificar i donar de baixa les seves 
subscripcions en qualsevol moment. 

 3.2.2.9  Pagar plus de cerca

El  comerç  podrà  pagar  un  plus  per  tal  que els  productes  que tingui  en  campanya surtin 
referenciats de forma rellevant en les cerques que els usuaris facin. D'aquesta manera si un usuari 
busca un determinat producte sota uns criteris, el comerç que tingui un plus sobre els criteris de 
cerca sortirà referenciat com a campanya rellevant.

 3.2.2.10  Pagar quota

Per tal que el comerç pugui realitzar campanyes, haurà de pagar una quota. El pagament 
podrà ser a través de la plataforma de pagament bancària (TPV) del web o bé per transferència 
bancària. Un cop comprovat el pagament el comerç podrà començar a crear campanyes.

 3.2.2.11  Visualitzar estadístiques

Els usuaris del web podran veure estadístiques generals sobre els diferents moviments del  
web com ara  nombre  d'usuaris  o  comerços  registrats,  productes  més  buscats,  comerços  més 
valorats, entre d'altres.

Aquest tipus d'estadístiques són del tot general. Per tal que es pugui treure profit del conjunt 
de dades hi haurà estadístiques en funció de l'usuari. Per exemple: als usuaris registrats se'ls hi  
podrà  oferir  estadístiques  segons  les  seves  subscripcions,  als  comerços  segons  les  seves 
campanyes i tipus de productes i als comercials segons els tipus de productes més rellevants dels 
seus comerços, entre d'altres.
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 3.3  Business Object Model
A continuació es mostra el  diagrama general  del  Business Object  Model  i  seguidament la 

divisió per paquets que estructura el model de negoci.

 3.3.1  Diagrama general
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 3.3.2  Paquet gestió informació

 3.3.3  Paquet gestió usuaris
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 3.3.4  Paquet gestió SAT

 3.3.5  Paquet gestió financera
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 3.4  Realització dels casos d'ús de negoci

 3.4.1  Cercar al web

Qualsevol usuari podrà iniciar una cerca al sistema. Aquesta cerca es tractarà sempre d'una 
cerca avançada en la  qual  se l'hi  demanarà diferents  criteris  per  limitar-la.  Un cop enviada la 
petició, el Gestor d'Informació l'hi retornarà els resultats.
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 3.4.2  Comprar espai publicitari

Quan un comerç iniciï la compra d'espai publicitari, el Gestor Financer s'encarregarà d'oferir-li 
la relació d'espais del web i preu.

El comerç podrà comprar qualsevol espai que estigui lliure per la data assenyalada. Quan el  
comerç  hagi  pagat,  el  Gestor  Financer  comprovarà  que  el  pagament  sigui  correcte.  En  cas 
afirmatiu, tramitarà la consulta al Gestor Informació que l'hi assignarà l'espai al comerç; en cas 
negatiu, s'informarà de l'error del pagament al comerç i aquest l'haurà de tornar a realitzar.

Un cop el comerç tingui assignat l'espai publicitari, podrà començar a dissenyar-lo. Quan hagi 
creat el seu espai publicitari, podrà sol·licitar la validació. Un cop validat correctament l'espai, al 
moment que ho desitgi, l'activarà i passarà a ser visible de cara al públic.
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 3.4.3  Fer valoració / comentari

Quan un usuari vulgui fer una valoració, ho podrà fer a una campanya o a un comerç. A cada 
campanya o comerç, l'usuari hi podrà fer tantes valoracions com comentaris vulgui.
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 3.4.4  Formular incidència
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L'usuari web, el comercial o el comerç que vulgui informar de contingut inadequat o bé de 
falses campanyes, crearà una incidència. Aquesta serà rebuda pel Gestor SAT el qual procedirà al  
seu tractament.
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 3.4.5  Gestionar campanyes

El comerç podrà gestionar les campanyes que creï ell mateix. En qualsevol moment, podrà 
escollir:  crear,  modificar  o  eliminar  una  campanya.  Totes  les  accions  són  immediates,  sense 
supervisió prèvia a la publicació de campanyes.
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 3.4.6  Gestionar comerços

El  comercial  gestionarà  els  seus  comerços  mitjançant  l'addició,  modificació  o  eliminació 
d'establiments.

Quan vulgui donar d'alta un comerç, un cop hagi introduït les dades, el procés serà immediat.

El comercial modificarà un comerç sempre que tingui permisos sobre aquest comerç. Si té 
permisos podrà seleccionar el comerç i fer-ne la modificació.

També podrà sol·licitar  la  baixa  d'un comerç,  la  qual  serà acceptada o  no  pel  Gestor  de 
Comerç.

El diagrama següent mostra el mateix cas d'ús des del punt de vista del comerç.
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Un  comerç  també  podrà  sol·licitar  l'alta  sense  que  cap  comercial  en  faci  el  tràmit.  Els  
comerços també podran modificar ells mateixos les seves dades així com donar-se de baixa.
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 3.4.7  Gestionar subscripcions

L'usuari es podrà donar d'alta subscripcions, modificar-les i donar-les de baixa. Les altes de 
les subscripcions podran ser en funció de diferents criteris com ara territori, establiment, campanya, 
entre d'altres.
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 3.4.8  Pagar plus de cerca

El comerç que estigui interessat a sortir com a resultat rellevant a les cerques haurà de pagar 
un plus publicitari. Per fer-ho, seleccionarà els criteris de cerca sota els quals vol que el seu comerç 
surti com a resultat rellevant i, a continuació, farà el pagament, el valor del qual serà en funció del 
nombre i tipus de criteris. En cas que al pagament hi hagi hagut algun error, en serà informat; sinó,  
s'activarà que el comerç surti als resultats rellevants
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 3.4.9  Pagar quota

El comercial podrà pagar la quota a través del web sempre i quan no la tingui domiciliada. El 
Gestor Financer comprovarà que el pagament sigui correcte. Si és així, el Gestor Financer activarà 
la publicació de campanyes. Sinó, informarà al comerç d'un error al pagament amb els detalls i el 
procediment a seguir.
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 3.4.10  Visualitzar estadístiques
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Quan un usuari, un comerç o un comercial iniciïn la visualització d'estadístiques, el procés farà 
la petició al Gestor d'Informació. Aquest, mostrarà la informació segons els perfil d'usuari, és a dir, 
depenent de si es tracta d'un usuari, d'un comerç o d'un comercial.

L'usuari disposarà de les estadístiques globals i, si està registrat, també de les estadístiques 
pròpies de l'usuari, segons les seves subscripcions i cerques realitzades.

El  comerç  també  visualitzarà  estadístiques  globals.  A  diferència  de  l'usuari,  podrà  tenir 
estadístiques sobre els tipus de productes que ofereix a les campanyes, cerques dels tipus de 
productes més buscats relacionats amb els seus usuaris subscrits a les seves campanyes, etc.  

El comercial podrà veure estadístiques referents als seus comerços, a ell mateix i globals. És 
a dir, tindrà la mateixa informació que un usuari i dels seus comerços junts.
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 4  Requisits

 4.1  Introducció
En aquest apartat s'exposa una visió general del problema amb les necessitats que sorgeixen 

per  tal  de  confeccionar  la  solució  informàtica.  L'apartat  consta  de  dues  parts:  el  Vision i 
Supplementary Especificantions.

Al Vision es planteja el problema que hi ha a partir de l'anàlisi anterior del modelat de negoci, 
quins són els tipus d'usuaris que interactuaran amb el sistema (anomenats stakeholders) i es fa 
una  especificació  dels  requisits  funcionals  que  ha  de  tenir  el  producte.  S'entén  per  requisit 
funcional  aquell  que  aporta  una  qualitat  al  producte  amb  la  qual  l'usuari  que  hi  interactua  
desenvolupa algun procés (normalment, els casos d'ús).

A  Supplementary Especificantion  es cobreix  la part  de requisits  no funcionals  i  en aquest 
també els requisits tecnològics. S'entén per requisits no funcionals totes aquelles qualitats que a 
l'usuari  no  l'hi  aporten  serveis  per  interactuar  amb  el  negoci,  sinó  qualitats  del  producte, 
estàndards, aspectes d'usabilitat, seguretat, etc.

 4.2  Vision

 4.2.1  Definició del problema

Ara per  ara,  el  conjunt  de portals  que fan campanyes amb ofertes són destinats  a grans 
marques multinacionals. El client, conscient de la gran oportunitat que és trobar-se davant d'un 
producte de marca (és a dir, ben valorat per la majoria de la població i famós) amb una diferència 
de preu notable, cau a les temptacions. Però perquè el comerç petit, de proximitat a l'usuari, no pot  
actuar com una gran marca comercial?  El producte que es planteja al llarg del projecte ha de  
satisfer aquesta possibilitat.

La solució informàtica que s'ofereix és un portal on es posin en comú campanyes d'ofertes de 
productes i serveis per part dels comerços de proximitat. D'aquesta manera, els usuaris del web 
podran localitzar amb comoditat ofertes de productes dins la seva població, això sí,  de durada 
limitada.

Problema Actualment, les possibilitats de realitzar ofertes per part dels petits comerços 
es redueixen a tenir una pàgina web pròpia o des del mateix establiment. 
Establiments comercials subjectes a una cadena de marca comercial 
acosumta a realitzar publicitat amb petits catàlegs postals, ara bé, és difícil 
que un comerç petit realitzi aquest tipus d'accions.
Per part del client, no és freqüent buscar ofertes en petits comerços, sinó 
que la fidelitat amb l'establiment i la confiança sovint marquen el lloc de 
compra.

Afectats Els comerços de proximitat, tallers, autònoms i empreses de serveis locals. 
Clients d'aquests comerços, el comprador.

32



Estudi, anàlisi, disseny i prototipatge  4 Requisits

d'un nou portal web de serveis publicitaris

Impacte del 
problema

• La dinàmica de compra es redueix a la quotidianitat de les persones 
les quals acaben comprant sempre al mateix comerç. 

• La idea d'oferta dins d'un comerç té un abast molt petit, només el 
propi comerç i el boca-orella.

• El client d'un comerç no està avesat a cercar productes d'un comerç 
local mitjançant Internet.

L'èxit de la solució 
implicaria

• Un sistema d'informació publicitari on els comerços hi tindrien 
cabuda, per tant, presència a Internet.

• L'opció a realitzar campanyes d'ofertes fàcilment.
• L'opció a tenir un lloc on sempre hi ha ofertes i poder-ne cercar de 

concretes.
• Potenciar la cerca d'ofertes locals per part del client.

 4.2.2  Posició del producte

Destinat a Empresa de gestió publicitària

Objectiu del sistema Facilitar la realització de campanyes publicitàries per part de petits 
comerços i la presència a la xarxa, així com l'opció a publicitar-se en un 
punt comú a diferents establiments.

Mitjançant Un sistema informàtic que aglutini els establiments amb les seves 
campanyes publicitàries.

Situació actual No existeix (o no n'hi ha coneixement) cap sistema semblant dedicat a 
establiments de proximitat i d'abast nacional.

Previsió Ha d'esdevenir un producte innovador en la qual la senzillesa en la 
utilització i la popularitat afiliïn la major quantitat de comerços possible, 
oferint així millor oferta d'ofertes.

 4.2.3  Descripció dels Stakeholders

 4.2.3.1  Resum dels Stakeholders

Nom Descripció Responsabilitats

Comerç
Establiment de proximitat (locals), 
tallers, autònoms i empreses de 
serveis locals.

• Creació de campanyes publicitàries 
que ofereixin productes amb un preu 
avantatjós.

• Pagar la quota per tal de gaudir del 
servei de gestionar campanyes.

• Informar d'abusos i/o informació no 
adient.

• Publicitar-se al portal.
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Nom Descripció Responsabilitats

Comercial

Persona que s'encarregarà de 
captar comerços afiliant-los al 
sistema, aconseguint així més 
potencial d'oferta de campanyes.

• Afiliar comerços al sistema
• Gestionar comerços
• Informar d'abusos i/o informació no 

adient.

Nom Descripció Responsabilitats

Usuari

L'usuari serà el client dels comerços, 
és a dir el consumidor. Serà aquell 
que, mitjançant el sistema, accedirà 
a campanyes creades per comerços 
i n'obtindrà  informació de contacte 
per tal de beneficiar-se'n.

• Cercar campanyes publicitàries.
• Informar d'abusos i/o informació no 

adient.
• Suggerir comerços i/o poblacions.
• Realitzar subscripcions sobre 

campanyes, productes, regions, etc.

Nom Descripció Responsabilitats

Administrador 
del sistema

Usuari/s que pot/den 
desenvolupar els diferents rols 
descrits al model de negoci per 
tal de gestionar el sistema

• Supervisar les altes, baixes i 
modificacions dels comerços.

• Supervisar la creació correcte d'espais 
publicitaris.

• Controlar la generació i enviament de 
nòmines i factures.

• Comprovar els comerços propers a la 
renovació i els pendents de pagar.

• Ajustar les comissions dels comercials 
així com també els temps de durada i 
tipus de campanyes.

• Tractar les incidències que els diferents 
usuaris puguin crear.

• Gestionar l'espai publicitari i els 
pagaments de plus de cerca.

Nom Descripció Responsabilitats

Entitat 
Bancària

(TPV)

Entitat externa al sistema que 
gestiona els pagaments 
bancaris

• Cobrar les quotes.
• Cobrar els pagaments relacionats en 

temes publicitaris.
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 4.2.4  Descripció del producte

 4.2.4.1  Perspectiva del producte

El producte que s'ofereix és independent de qualsevol altra aplicació ja dissenyada. El servei 
estarà pensat i fet a la mida dels requisits per tal d'assolir les finalitats presentades anteriorment.

Els sistema estarà compost en una plataforma web. Es basarà en el paradigma client-servidor, 
és a dir, l'aplicació i les dades estaran ubicades en un servidor central al qual s'hi accedirà  a través 
d'Internet.

La programació serà  feta en PHP i Javascript. Addicionalment, en determinats cops s'utilitzarà 
Ajax com a mitjà de comunicació entre client i servidor i l'ús de flash per a les animacions. La base  
de dades estarà ubicada en un servidor amb la utilització de MySQL.

Complementàriament, s'integrarà el web a les plataformes socials més conegudes i populars 
per tal de fer-ne una profunda difusió.

 4.2.4.2  Assumpcions i dependències

Les assumpcions que es faran en la realització d’aquest producte són que tots els usuaris que 
interaccionen amb el sistema disposen d’un ordinador i connexió a Internet. En cas contrari, els 
usuaris no podrien consultar les diferents campanyes o bé el comerços no en podrien realitzar.

 4.2.4.3  Característiques i necessitats funcionals

A continuació es llisten les necessitats i  característiques segons la seva imminència en el 
funcionament del futur producte.

Necessitat Prioritat Característiques

Gestionar campanyes Alta

-El comerç ha de poder crear, modificar i donar 
de baixa les campanyes.
-Els administradors també han de poder tenir 
control sobre totes les campanyes.

Pagar quota Alta

-El comerç ha de poder pagar la quota per tal de 
poder realitzar campanyes.
-Els administradors han de poder tenir el control 
sobre els pagaments que s'han fet per tal 
d'activar o desactivar les opcions a crear 
campanyes.

Gestió d'espai publicitari Mitjana

-El comerç ha de poder pagar la compra d'espai 
publicitari, així com penjar el bàner i activar o 
desactivar-los de cara el públic.
-Els administradors han de poder gestionar les 
compres i assignar els diferents espais 
comprats. També han de poder fer les 
validacions corresponents als bàners.
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Gestió d'incidències Alta

-Els usuaris del web, ja siguin un visitant, un 
comerç o un comercial, han de poder informar 
d'incidències (contingut inadequat, campanyes 
errònies, etc) als administradors. També han de 
poder sol·licitar assistència tècnica.
-Els  administradors han de poder tractar totes 
les incidències des del web.

Gestió de comerços Alta

-Els comerços han de poder modificar les seves 
dades i informació de contacte.
-Els comercials han de poder afiliar comerços i, 
en casos concrets, poder-ne modificar les 
dades.
-Els administradors han de poder tenir control 
total sobre tota la informació dels comerços

Gestió de comercials Alta

-Els comercials han de poder modificar les seves 
dades. En casos concrets, un comercial podrà 
gestionar altres comercials.
-Els administradors han de poder tenir el control 
sobre tots els comercials  i poder-los-hi donar i 
revocar privilegis.

Gestió d'usuaris Baixa

-Els usuaris que s'han registrat al sistema han 
de poder gestionar les seves dades i les seves 
subscripcions de forma avançada.
-Els usuaris no registrats han de poder gestionar 
les seves subscripcions afegint-ne o donant-les 
de baixa.

Valoracions /comentaris Baixa
-L'usuari ha de poder valorar les campanyes i els 
comerços, per tal de donar una opinió global als 
altres usuaris.

Cercador avançat Alta
-L'usuari ha de poder cercar productes 
ràpidament i de forma intel·ligent delimitant la 
cerca segons característiques marcades.

Estadístiques Baixa
-L'usuari, el comerç i el comercial, han de poder 
obtenir estadístiques de cara a l'obtenció 
d'informació pròpia i extracció de conclusions.

 4.2.4.4  Alternatives i competència

Actualment,  no  existeix  cap  sistema  informàtic  a  través  del  web  que  porti  a  terme  les 
funcionalitats descrites fins ara i que pugui abastar qualsevol territori. Només plataformes webs on 
es venen productes de marques comercials són el que s'hi assembla més. No obstant això, la idea 
és diferent: es tracta de construir un sistema de serveis publicitaris encarats al petit negoci. Qui té  
en compte els petits comerciants?
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 4.3  Supplementary specifications

 4.3.1  Requisits no funcionals

  Facilitat d’ús 

El sistema no requereix la formació d’usuaris més enllà de l’ús del navegador web. La interfície 
serà molt clara i entenedora, en tot moment es tindrà a l’abast la possibilitat d'accedir a ajuda en 
funció de quin punt de la pàgina s'estigui. 

Durant el període de prova, el sistema serà verificat en aquest aspecte. Alguns dels testos que 
s'apliquin valoraran si els usuaris naveguen fàcilment o no per la interfície.

Per altra banda, cada rol d’usuari disposarà d’una interfície diferenciada. No obstant això, serà 
diferenciada en funció de si té la sessió iniciada o no.

  Fiabilitat 

Des de la posada en marxa de l'aplicació, aquesta estarà disponible tot el temps. En cas de 
fallada del sistema hardware, les mesures que s'hagin d'aplicar seran de forma immediata.

  Seguretat 

Les dades personals de cada usuari seran disponibles només per a ells mateixos. Cap usuari 
tindrà accés a la informació privada d'un altre usuari. 

Les  contrasenyes es  guardaran codificades amb algorismes SHA-2 i  la  recuperació  d'una 
contrasenya serà inviable. Per tant, en cas de pèrdua, se n'haurà de generar una de nova.

  Rendiment

La navegació a través de l'aplicació serà lleugera i ràpida. En casos de consultes crítiques a la 
base de dades, es donarà un temps màxim de 2 segons per fer la cerca de la informació.

  Canviabilitat

El sistema partirà d'unes funcionalitats que podran ser modificables en un futur. Si cal, se'n 
podran afegir de noves. Tot amb els mínims canvis sense afectar a la resta de l'aplicació.

  Probable

El  sistema comptarà  amb  una  zona  de  proves  per  tal  de  comprovar-ne  el  funcionament 
correcte. Aquesta zona utilitzarà el codi de l'aplicació però no la informació de la base de dades 
real.

 4.3.2  Requisits tecnològics

L'aplicació web gaudirà de compatibilitat amb els principals navegadors del mercar, com ara el 
Mozilla Firefox, l'Internet Explorer, Opera i Safari, dins de les versions més recents. 

El  disseny  utilitzarà  HTML  i  CSS  complint  els  estàndards  i  com  a  mínims  les  mesures 
d'accessibilitat AA  de la WAI.
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La  programació  del  domini  serà  en  PHP  i  es  recolzarà  del  framework  SMARTY  per  tal 
d'utilitzar el patró MVC. Per la programació visual, l'html serà complementat amb javascript i en els 
casos que es necessiti es comunicarà amb el servidor via AJAX. 

La persistència de les dades es farà a través d'un SDGB MySQL. 

La  informació  del  web  s'integrarà  amb  les  plataformes  socials  més  usades  per  tal  de 
compartir-la  i  fer-la  més extensible.  Les  dues plataformes en les  quals  es posarà èmfasi  serà 
Facebook i Twitter.
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 5  Casos d'ús

 5.1  Introducció
En aquest apartat, tal com s'ha especificat a la introducció, es pretén detallar els casos d'ús 

mostrant l'Use Case, l'Use Case Model i els Story Boards per cada un. Aquests casos d'ús es 
deriven de l'anàlisi del model de negoci i esdevenen les funcionalitats que aportarà el sistema per  
tal de satisfer les necessitats dels processos de negoci. 

En funció dels àmbits de treball que presenta el Business Object Model, s'han dividit els casos 
d'ús en paquets. Aquests són els de Gestió d'Usuaris, Gestió Financera, Gestió SAT i Gestió de la 
Informació.

L'esquema que  se segueix per cada cas d'ús és el següent:

– Use Case Model acompanyat d'una breu explicació del que fa el cas d'ús. El diagrama de 
l'Use Case Model és de l'estil  al següent i ens mostra quins actors realitzen cada cas d'ús. En 
aquest cas només hi interacciona un actor. També s'hi pot veure com després de fer un comentari 
es pot desencadenar el cas d'ús Visualitzar informació campanya o Visualitzar informació comerç.

– Use Case, explicació del flux del cas d'ús, acompanyat d'un petit diagrama on s'aprecia la 
interacció entre l'actor i el sistema.
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– Storyboards, mostren els esbossos de les pantalles visuals que intervenen a cada cas d'ús. 
Per tal d'aprofundir més en què consisteixen, veure apartat número 6.
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 5.2  Use Case Model, Use Case i Story Boards

 5.2.1  Casos d'ús independents

En aquest apartat es detallaran dos casos d'ús que són totalment independents de cap paquet 
o divisió de casos d'ús que es pugui fer: Iniciar Sessió i Tancar Sessió.

  Iniciar Sessió

  Identificador 

UC – Iniciar Sessió

  Descripció 

L'usuari que tingui un compte d'usuari al web podrà, en qualsevol moment, iniciar la sessió al 
sistema.

  Actors 

Usuari: inicien la sessió al sistema.

  Flux Bàsic: Iniciar sessió

{Pantalla principal pública} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari selecciona iniciar sessió.

{Pantalla d'inici de sessió} 

2. El sistema demana l'usuari i contrasenya.

3. L'usuari introdueix la informació sol·licitada i confirma.

4. El sistema valida l'acció

{Pantalla principal sessió usuari} 

5. El sistema mostra la pantalla principal de l'usuari.

  Flux Alternatiu: Dades incorrectes 

A la {Pantalla d'inici de sessió} l’usuari ha introduït alguna dada incorrecta.
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1. El sistema informa que hi ha hagut un error en les dades proporcionades.

2. L'usuari corregeix les dades i confirma.

3. El sistema valida l'acció.

{Pantalla principal d'usuari} 

4. El sistema mostra la pantalla principal de l'usuari.

  Postcondicions 

– L'usuari ha iniciat sessió al sistema.

– L'usuari passa a tenir el rol d'usuari (amb sessió iniciada), administrador, comerç o comercial.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard

La següent imatge correspon a la pantalla principal abans d'iniciar sessió:
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Les següents imatges corresponen a la plana principal de cada usuari després d'iniciar sessió:
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  Tancar sessió

  Identificador 

UC – Tancar sessió

  Descripció 

Un usuari amb la sessió iniciada podrà tancar-la en qualsevol moment. Un cop tancada la 
sessió passarà a ser un usuari visitant del web.

  Actors 

Administrador, comercial, comerç: tanquen la sessió al sistema.

  Precondicions 

– Els usuaris han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: tancar sessió

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari}

2. En qualsevol moment, l'usuari selecciona tancar sessió.

3. El sistema tanca la sessió de l'usuari.

{Pantalla principal pública}

4. El sistema mostra la pantalla principal pública.
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  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'usuari ha tancat la sessió del sistema.

  Diagrama Actor-Sistema 
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 5.2.2  Gestió de la informació

En aquest apartat s'especifiquen els casos d'ús relacionats amb la informació que ha de poder  
obtenir l'usuari del web. També hi tenen cabuda els casos d'ús que s'encarreguen de gestionar o 
tractar aquesta informació.

  Activar/desactivar campanyes

  Identificador 

UC – Activar/desactivar campanyes 

  Descripció 

Un  comerç  que  tingui  campanyes  creades  podrà  activar-les  o  desactivar-les.  Quan  una 
campanya estigui  activa serà visible  pels  usuaris  visitants  del  web,  i  quan estigui  desactivada 
només el comerç creador de la campanya en tindrà accés.

  Actors 

Comerç: Activa o desactiva una campanya publicitària.

  Precondicions 

– El comerç ha d'haver iniciat la sessió.

– El comerç ha d'haver creat la campanya que vol activar/desactivar.

  Flux Bàsic: Activar/desactivar campanya

{Cas d'ús: Crear campanya o Modificar campanya} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari crea o modifica una campanya. Inclou: Crear campanya o 
Modificar campanya

{Pantalla informació de campanya} 
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2. El sistema mostra la informació de la campanya.

3. El comerç selecciona activar o desactivar la campanya publicitària.

4. El sistema enregistra els canvis

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Crear campanya

– Modificar campanya

  Postcondicions 

La campanya que s'ha activat passa a ser visible públicament al web.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard

  Activar/desactivar espai publicitari

  Identificador 

UC – Activar/desactivar espai publicitari

  Descripció 
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Els espais publicitaris vigents que tingui un comerç podran ser activats o desactivats. Quan 
estigui actiu el bàner serà visible al públic, en cas contrari no serà visible. Per tal de poder activar 
un espai publicitari abans ha d'haver estat validat pels administradors del sistema.

  Actors 

Comerç: Activa o desactiva un espai publicitari propi.

  Precondicions 

– El comerç ha d'haver iniciat la sessió.

– El  comerç  ha  d'haver  creat  un  espai  publicitari  i  aquest  ha  d'haver  estat  validat  pels 
administradors.

  Flux Bàsic: Activar/desactivar espai publicitari

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió d'usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

{Pantalla gestió publicitària}

3. El comerç accedeix a l'àrea de gestió publicitària.

4. El comerç selecciona un espai publicitari.

{Pantalla d'informació de l'espai publicitari} 

5. El sistema mostra la informació de l'espai publicitari i el seu estat.

6. El comerç selecciona activar o desactivar l'espai publicitari.

7. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Crear espai publicitari

– Validar espai publicitari

  Postcondicions 

– L'espai publicitari activat passa a ser visible al públic.

– L'espai publicitari desactivat no es mostrarà al públic.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Alta subscripció

  Identificador 

UC – Alta subscripció

  Descripció 

Els  usuaris  que  visitin  el  web  podran  donar  d'alta  subscripcions  de  campanyes  segons 
diferents  criteris.  Ho  podran  fer  a  partir  dels  criteris  de  cerca  que  hagin  utilitzat  o  bé  de  les 
visualitzacions de les campanyes i/o comerços.

L'usuari no fa falta que estigui registrat. Si no és el cas, la subscripció es vincularà al correu  
electrònic de l'usuari enlloc de l'identificador de l'usuari.

  Actors 

Usuari: realitza una nova subscripció

  Precondicions 

– S'ha d'haver fet una cerca, visualitzat informació d'una campanya o d'un comerç.

– Pot ser un usuari registrat o no.

  Flux Bàsic: Alta subscripció segons criteris de cerca

{Cas d'ús: Cercar} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari fet una cerca. Inclou: Cercar

2. L'usuari selecciona subscriure's: l'usuari se subscriu als criteris de la cerca.

3. El sistema demana el correu electrònic a l'usuari.

4. L'usuari insereix el correu electrònic i selecciona guardar.

5. El sistema enregistra la informació.
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  Flux Alternatiu: Alta subscripció a tipus de campanya

{Cas d'ús: Visualitzar informació campanya} 

1. L'usuari ha visualitzat una campanya. Inclou: Visualitzar informació campanya

2. L'usuari selecciona subscriure's a informació del tipus de la campanya.

3. El sistema demana el correu electrònic a l'usuari.

4. L'usuari insereix el correu electrònic i selecciona guardar.

5. El sistema enregistra la informació.

  Flux Alternatiu: Alta subscripció a comerç

{Cas d'ús: Visualitzar informació comerç} 

1. L'usuari ha visualitzat un comerç. Inclou: Visualitzar informació comerç

2. L'usuari selecciona subscriure's a informació del comerç.

3. El sistema demana el correu electrònic a l'usuari.

4. L'usuari insereix el correu electrònic i selecciona guardar.

5. El sistema enregistra la informació.

  Flux Alternatiu: Alta subscripció amb usuari identificat

A  {Pantalla  informació  de  resultats},{Pantalla  informació  de  campanya},{Pantalla  
informació de comerç}, l'usuari ja ha iniciat sessió.

1. L'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

2. L'usuari selecciona subscriure's a la informació del comerç, tipus de campanya o als criteris de 
cerca.

3. El sistema enregistra la informació.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Visualitzar informació campanya

– Visualitzar informació comerç

– Cercar

  Postcondicions 

– L'usuari ha realitzat una nova subscripció.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Baixa subscripció

  Identificador 

UC – Baixa subscripció

  Descripció 

L'usuari amb que té alguna subscripció la pot donar de baixa. Aquest fet comporta no rebre 
més correus referents a les campanyes d'aquella subscripció.

  Actors 

Usuari: es dóna de baixa d'una subscripció existent.

Correu electrònic: correu electrònic extern al sistema personal de l'usuari.

  Precondicions 

– L'usuari ha d'haver visualitzat les subscripcions.

– L'usuari pot estar registrat o no.

  Flux Bàsic: baixa subscripció

{Cas d'ús: Visualitzar subscripcions} 

1. El  cas  d'ús  comença  quan  l'usuari  ha  visualitzat  una  subscripció.  Inclou:  Visualitzar 
subscripcions.

{Pantalla subscripcions}

2. L'usuari selecciona donar-se de baixa de la subscripció.

{Pantalla de confirmació} 

3. El sistema demana confirmació.

4. L'usuari confirma.

5. El sistema enregistra els canvis

  Flux Alternatiu: baixa subscripció des del correu electrònic

{Pantalla del correu electrònic de l'usuari} 
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1. L'usuari selecciona donar-se de baixa a la subscripció rebuda al correu electrònic personal.

{Pantalla de confirmació} 

2. El sistema l'hi demana confirmació.

3. L'usuari confirma.

4. El sistema enregistra els canvis

  Casos d'ús inclosos 

– Visualitzar subscripcions

  Postcondicions 

– L'usuari s'ha donat de baixa de la subscripció.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Cercar

  Identificador 

UC – Cercar

  Descripció 

Per tal de moure's a través de la informació del web, l'usuari podrà realitzar cerques sobre 
diferents criteris, obtenint així resultats més precisos.

  Actors 

Usuari: Realitza una cerca especificant criteris.

  Flux Bàsic: Cerca avançada

{Pantalla principal pública} 

1. L'usuari seleccionar fer una cerca al web.

{Pantalla de cerca} 

2. El sistema mostra un formulari demanant els criteris a utilitzar.

3. L'usuari omple els camps que necessaris i envia el formulari.

{Pantalla de resultats}

4. El sistema retorna resultats en funció del camps especificats.
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  Postcondicions 

– El sistema ha mostrat els resultats de comerços i/o campanyes relacionats/des amb els criteris 
especificats.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Crear campanya

  Identificador 

UC – Crear campanya

  Descripció 

Un comerç podrà donar d'alta campanyes durant el període de quota que tingui. Podrà crear 
les campanyes en un moment determinat i mantenir-la desactivada. Posteriorment podrà activar-la 
per fer-la pública.

  Actors 

Comerç: Crea una nova campanya publicitària.

  Precondicions 

El comerç ha d'haver iniciat sessió

  Flux Bàsic: Crear una nova campanya i no publicar-la

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió de campanyes

{Pantalla gestió campanyes}

4. L'usuari selecciona crear una campanya.

{Pantalla informació de campanya} 

5. El sistema mostra un formulari demanant les dades de la campanya

6. L'usuari introdueix les dades.

7. L'usuari pot activar la campanya. L'usuari entra al cas d'ús: Activar/desactivar campanya.

8. L'usuari selecciona guardar

9. El sistema valida les dades.

          61



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

10. El  sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Activar/desactivar campanya

  Postcondicions 

– L'usuari ha creat una nova campanya.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Crear espai publicitari

  Identificador 

UC – Crear espai publicitari

  Descripció 

El següent pas a la compra d'un espai publicitari per part d'un comerç serà la creació d'aquest, 
és a dir, pujar el bàner al sistema. Un cop pujat, hi haurà un procés de validació per part dels  
administradors del sistema per tal de garantir una imatge adequada.
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  Actors 

Comerç: Crea un espai publicitari.

  Precondicions 

– El comerç ha d'haver comprat un espai publicitari.

  Flux Bàsic: Crear l'espai publicitari validat correctament.

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió d'usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió publicitària.

4. El comerç selecciona editar l'espai publicitari.

{Pantalla informació d'espai publicitari} 

5. El sistema mostra un formulari amb les dades a entrar.

6. El comerç proporciona la informació demanada.

7. El comerç sol·licita la validació.

8. Els administradors del  sistema validen el  nou espai  publicitari  correctament.  Inclou:  Validar 
espai publicitari.

9. L'usuari entra al cas d'ús: Activar espai publicitari.

  Flux Alternatiu: Crear espai publicitari precedit de la compra

{Cas d'ús: Comprar espai publicitari}

1. El  cas  d'ús  comença  quan l'usuari  ha  comprat  un  espai  publicitari.  Inclou:  Comprar  espai 
publicitari.

{Pantalla informació d'espai publicitari} 

2. El sistema mostra un formulari amb les dades a entrar.

3. El comerç proporciona la informació demanada.

4. El comerç sol·licita la validació.

5. Els administradors del  sistema validen el  nou espai  publicitari  correctament.  Inclou:  Validar 
espai publicitari.

6. L'usuari entra al cas d'ús: Activar espai publicitari.

  Flux Alternatiu: Crear espai publicitari amb validació incorrecte

A la  {Pantalla  informació d'espai publicitari}  punt 8  (flux bàsic) i 5 (flux alternatiu) els 
administradors del sistema han denegat la validació informant el motiu.

1. El comerç corregeix les dades.

2. El comerç sol·licita la validació.
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3. Els administradors del sistema validen el nou espai publicitari correctament.

4. L'usuari entra al cas d'ús: Activar/desactivar espai publicitari

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Comprar espai publicitari

– Validar espai publicitari

– Activar/desactivar espai publicitari

  Postcondicions 

– El comerç ha creat un nou espai publicitari.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Eliminar campanya

  Identificador 

UC – Eliminar campanya

  Descripció 

66



Estudi, anàlisi, disseny i prototipatge  5 Casos d'ús

d'un nou portal web de serveis publicitaris

Una campanya publicitària d'un comerç podrà ser eliminada en qualsevol moment. L'eliminació 
d'una campanya comporta la pèrdua d'informació d'aquesta.

  Actors 

Comerç: Elimina una campanya publicitària.

  Precondicions 

– El comerç ha d'haver iniciat sessió

– Ha d'existir una campanya per ser eliminada.

  Flux Bàsic: Eliminar una campanya

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió d'usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió de campanyes.

4. El comerç selecciona eliminar una campanya.

{Pantalla confirmació eliminació de campanya} 

5. El sistema mostra un avís demanant la conformitat.

6. L'usuari accepta.

7. El sistema enregistra les dades.

  Flux Alternatiu: Eliminar una campanya cancel·lant l'acció

A la {Pantalla confirmació d'eliminació de campanya} punt 4 l’usuari denega l'acció

1. L'usuari selecciona cancel·lar l'acció. 

2. El sistema mostra que s'ha cancel·lat l'acció.

  Casos d'ús inclosos 

– Autentificar usuari 

– Crear campanya

  Postcondicions 

– L'usuari ha eliminat del sistema la campanya.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Enviar subscripcions

  Identificador 

UC – Enviar subscripcions

  Descripció 

Cada un cert temps, el sistema enviarà les diferents subscripcions amb els canvis que hi hagin 
hagut  des  de  l'últim enviament.  D'aquesta  manera  els  usuaris  rebran periòdicament  les  seves 
subscripcions.

  Actors 

Sistema: envia les subscripcions als usuaris subscrits al sistema.

  Flux Bàsic: Enviar subscripcions

1. El sistema genera automàticament les subscripcions i les enviar per correu als usuaris.

  Postcondicions 

– Els usuaris han rebut les subscripcions.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Fer comentari

  Identificador 

UC – Fer comentari

  Descripció 

Un usuari que visiti el web podrà fer comentaris a les campanyes que estiguin vigents o als 
comerços per tal de donar-hi la seva opinió. No farà falta que l'usuari estigui registrat.

  Actors 

Usuari: realitza un comentari a una campanya o un comerç.

  Flux Bàsic: Fer comentari

{Pantalla d'informació de campanya o comerç} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha visualitzar una campanya o comerç. Inclou: Visualitzar 
informació campanyes i Visualitzar informació comerç.

2. L'usuari selecciona fer un comentari. 

{Pantalla de comentaris} 

3. El sistema mostra els camps a omplir

4. L'usuari insereix la informació i l'envia.

5. El sistema enregistra la informació del comentari.

  Casos d'ús inclosos 

– Visualitzar informació campanyes

– Visualitzar informació comerç

  Postcondicions 

– L'usuari a realitzat un comentari a un comerç o a una campanya.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Fer valoració

  Identificador 

UC – Fer valoració

  Descripció 

Un usuari que visiti el web podrà fer valoracions sobre les campanyes que estiguin vigents o  
els comerços per tal  de donar-hi una forma de puntuació de qualitat.  No farà falta que l'usuari  
estigui registrat.

  Actors 

Usuari: fa una valoració d'un comerç o una campanya.

  Flux Bàsic: Fer valoració

{Pantalla d'informació de campanya o comerç} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha visualitzar una campanya o comerç. Inclou: Visualitzar 
informació campanyes i Visualitzar informació comerç.

2. L'usuari selecciona valorar. 

3. L'usuari insereix la valoració.

4. El sistema enregistra la informació.

  Casos d'ús inclosos 

– Visualitzar informació campanyes

– Visualitzar informació comerç

  Postcondicions 

– L'usuari a realitzat una valoració a un comerç o a una campanya.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Modificar campanya

  Identificador 

UC – Modificar campanya

  Descripció 

El  comerç  podrà  modificar  les  seves  campanyes.  Podrà  modificar  la  informació  que  s'hi 
exposa però no en podrà allargar el període de durada.

  Actors 

Comerç: Modifica una campanya publicitària

  Precondicions 

– Ha d'existir una campanya a modificar.

– El comerç ha d'haver iniciat sessió

(OR)

– El comerç ha visualitzat una campanya

  Flux Bàsic: Modificar una campanya

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió d'usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió de campanyes.

{Pantalla gestió campanyes}

4. L'usuari selecciona la campanya a modificar.

{Pantalla informació de campanya} 
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5. El sistema mostra la informació actual de la campanya.

6. L'usuari introdueix/modificar les dades.

7. L'usuari pot activar la campanya. L'usuari entra al cas d'ús: Activar/desactivar campanya.

8. L'usuari selecciona guardar.

9. El sistema valida les dades.

10. El  sistema enregistra els canvis. 

  Flux Alternatiu: Modificar campanya visualitzada

{Cas d'ús: Visualitzar campanya}

1. El cas d'ús comença quan l'usuari  ha visualitzar una campanya. Inclou: Visualitzar informació 
campanya.

{Pantalla informació de campanya} 

2. L'usuari selecciona modificar campanya.

3. L'usuari introdueix/modificar les dades.

4. L'usuari pot activar la campanya. L'usuari entra al cas d'ús: Activar/desactivar campanya.

5. L'usuari selecciona guardar.

6. El sistema valida les dades.

7. El  sistema enregistra els canvis. 

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Crear campanya

– Activar/desactivar campanya

– Visualitzar informació campanya

  Postcondicions 

– L'usuari ha modificat una campanya.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Modificar espai publicitari

  Identificador 

UC – Modificar espai publicitari

  Descripció 
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El comerç podrà canviar el contingut dels espais publicitaris que tingui comprats. No obstant 
això, després de cada modificació, els administradors del sistema hauran de validar-ne el contingut.

  Actors 

Comerç: Modifica un espai publicitari existent.

  Precondicions 

– El comerç ha d'haver creat un espai publicitari.

  Flux Bàsic: Modificar espai publicitari amb validació correcta

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió d'usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió publicitària.

4. El comerç selecciona modificar l'espai publicitari.

{Pantalla informació d'espai publicitari} 

5. El sistema mostra la informació de l'espai amb les dades a modificar.

6. El comerç modifica la informació necessària

7. El comerç sol·licita la validació.

8. Els administradors del  sistema validen el  nou espai  publicitari  correctament.  Inclou:  Validar 
espai publicitari.

  Flux Alternatiu: Modificar espai publicitari amb validació incorrecta

A la {Pantalla informació d'espai publicitari} els administradors del sistema han denegat la 
validació informant el motiu.

1. El comerç corregeix les dades.

2. El comerç sol·licita la validació.

3. Els administradors del sistema validen el nou espai publicitari correctament.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Crear espai publicitari

– Validar espai publicitari

– Activar/desactivar espai publicitari

  Postcondicions 

– L'usuari ha modificat un espai publicitari.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Modificar subscripció

  Identificador 

UC – Modificar subscripció

  Descripció 

L'usuari que s'hagi registrat al sistema podrà modificar les subscripcions que tingui donades 
d'alta, ajustant-ne els criteris associats a ella.

  Actors 

Usuari: modifica una subscripció existent
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  Precondicions 

– L'usuari ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: modificar subscripció

{Cas d'ús: Visualitzar subscripcions} 

1. El  cas  d'ús  comença  quan  l'usuari  ha  visualitzat  una  subscripció.  Inclou:  Visualitzar 
subscripcions.

{Pantalla subscripcions}

2. L'usuari selecciona modificar subscripció.

3. El sistema mostra la informació a modificar.

4. L'usuari edita la informació i selecciona guardar.

5. El sistema enregistra els canvis

  Casos d'ús inclosos 

– Visualitzar subscripcions

  Postcondicions 

– L'usuari ha modificat una subscripció.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Obtenir Campanyes Suggerides

  Identificador 

UC – Obtenir Campanyes Suggerides

  escripció 

Quan un usuari estigui visualitzant la informació del web, concretament les campanyes, podrà 
demanar  al  sistema  que  l'hi  suggereixi  resultats.  D'aquesta  manera  el  sistema  l'hi  mostrarà 
campanyes que pugui estar relacionades amb ell. Gaudir d'aquesta funcionalitat també podrà ser a 
partir de la cerca.

  Actors 

Usuari: demana que el sistema l'hi suggereixi campanyes. 

  Flux Bàsic: Veure suggeriments

{A qualsevol visualització de campanya o de cerca}

1. L'usuari selecciona veure suggeriments.

2. El sistema l'hi mostra els suggeriments.

  Casos d'ús inclosos

– Visualitzar informació campanya

– Cercar

  Postcondicions 

– L'usuari ha obtingut campanyes en les quals podria estar interessat suggerides pel sistema.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Validar espai publicitari

  Identificador 

UC – Validar espai publicitari

  Descripció 

Cada cop que un comerç creï o modifiqui un espai publicitari els administradors del sistema el 
validaran per tal de comprovar que el contingut és adequat i dins les normes del servei.

  Actors 

Administrador: valida un espai publicitari.

  Precondicions 

– Els usuaris han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: validar correctament espai publicitari

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió d'espais publicitaris.

{Pantalla gestió publicitària}

4. L'usuari selecciona una sol·licitud de validació d'espai. Inclou: Crear espai publicitari.

5. El sistema mostra el contingut de la sol·licitud.

6. L'usuari accepta la sol·licitud

7. El sistema enregistra els canvis.
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  Flux Alternatiu: validar incorrectament espai publicitari

A {Pantalla gestió publicitària} punt 6, l'usuari denega la sol·licitud.

1. L'usuari denega la sol·licitud informant-ne el motiu i confirma.

2. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Crear espai publicitari

  Postcondicions 

– L'usuari ha validat l'espai publicitari.

– Si l'espai publicitari, pendent de validar, estava activat, passa a ser visible al públic.

– En ambdós casos,  s'ha enviat  una notificació  al  comerç  informant-lo  de la  resolució  de  la 
validació.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Visualitzar ajuda

  Identificador 

UC – Veure ajuda

  Descripció 

Els  usuaris  del  sistema,  tan els  registrats  com els  visitants,  podran accedir  a  l'ajuda que 
s'ofereixi en determinats punts.

  Actors 

Tots els usuaris

  Flux Bàsic: Pagament d'esdeveniment 

{En qualsevol moment} 

1. Els usuaris seleccionen Ajuda

2. El sistema els mostra l'ajuda.

  Postcondicions 

– Els usuaris que han seleccionat ajuda reben informació en relació a la pàgina la qual estan.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Visualitzar estadístiques

  Identificador 

UC – Visualitzar estadístiques

  Descripció 

Els  usuaris  del  sistema  podran  gaudir  d'estadístiques  que  oferiran  informació  rellevant 
relatives en funció del rol que pertanyi l'usuari. 
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  Actors 

Usuari: Visualitza les estadístiques públiques.

Administrador, comercial i comerç: visualitzen estadístiques privades.

  Precondicions 

– Administrador, comercial i comerç han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Visualitzar estadístiques públiques (Usuari)

{Pantalla principal pública} 

1. L'usuari selecciona veure estadístiques.

2. El sistema mostra les estadístiques públiques del web.

  Flux Alternatiu: Visualitzar estadístiques privades (Administrador, comercial i comerç)

{Iniciar sessió} 

1. L'usuari ha d'haver iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. L'usuari selecciona veure estadístiques.

3. El sistema mostra estadístiques privades per cada tipus d'usuari.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– Els usuaris han vist les estadístiques públiques i privades  (segons el seu context).

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Visualitzar informació campanya

  Identificador 

UC – Visualitzar informació campanya

  Descripció 

Els  usuaris  del  sistema  podran  visualitzar  la  informació  relacionada  amb  la  campanyes 
creades pels comerços. Hi podran accedir a través del llistat de campanyes o de les cerques que 
puguin realitzar.

  Actors 

Usuari, comerç, comercial o administrador: Visualitzen informació de les campanyes.

  Precondicions 

– El comerç, el comercial o l'administrador han d'haver iniciat sessió.

– Un actor ha d'haver fet una cerca.

  Flux Bàsic: Visualitzar informació campanyes (Usuari)

{Cas d'ús: Cercar} 

1. L'usuari ha fet una cerca al web. Inclou: Cercar

{Pantalla de resultats} 

2. L'usuari selecciona una campanya

{Pantalla d'informació de la campanya}

3. El sistema mostra la informació relacionada amb la campanya seleccionada.
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  Flux Alternatiu: Visualitzar informació de campanyes pròpies (Comerç)

{Iniciar sessió} 

1. El comerç ha d'haver iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió

{Pantalla principal sessió d'usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. El comerç accedeix a l'àrea de gestió de campanyes.

{Pantalla gestió de campanyes}

4. El comerç selecciona una campanya.

{Pantalla d'informació de la campanya}

5. El sistema mostra la informació relacionada amb la campanya.

  Flux Alternatiu: Visualitzar informació de campanyes dels seus comerços (Comercial i 
Administrador)

{Cas d'ús: Visualitzar llistat comerços} 

1. L'usuari ha d'haver accedit al llistat de comerços. Inclou: Visualitzar llistat comerços

{Pantalla llistat de comerços} 

2. L'usuari selecciona un comerç.

3. El sistema l'hi mostra les seves campanyes.

{Pantalla de campanyes dels comerços} 

4. L'usuari selecciona una campanya.

5. El sistema mostra la informació relacionada amb la campanya.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió

– Cercar

– Visualitzar llistat campanyes

  Postcondicions 

– Els usuaris han visualitzat informació de la campanya seleccionada.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Visualitzar llistat campanyes

  Identificador 

UC – Visualitzar llistat campanyes

  Descripció 

Els usuaris podran veure un llistat de les campanyes vigents segons diferents criteris (preu,  
venciment, data,...).

  Actors 

Comerç, comercial, Administrador: visualitza la llista de campanyes.

  Precondicions 

– Comerç, comercial i administrador han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Visualitzar llistat campanyes (comerç i Administrador)

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'administrador accedeix a l'àrea de gestió de campanyes.

{Pantalla gestió de campanyes} 

4. El sistema mostra el llistat de campanyes actual.
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  Flux Alternatiu: Visualitzar llistat campanyes (Comercial)

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'administrador accedeix a l'àrea de gestió de comerços.

{Pantalla gestió de comerços} 

4. El sistema mostra el llistat de campanyes actual.

  Flux Alternatiu: Visualitzar llistat campanyes (Usuari)

{Pantalla principal}

1. El cas d'ús comença quan l'usuari selecciona “Campanyes”

2. El sistema mostra la llista de campanyes actuals.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'administrador ha visualitzat la llista de comercials.

  Diagrama Actor-Sistema
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  Storyboard

Llista que visualitza el comerç:
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  Visualitzar subscripcions

  Identificador 

UC – Visualitzar subscripcions

  Descripció 

Un usuari  podrà  veure  les  seves  subscripcions.  Per  això,  caldrà  que hagi  iniciat  sessió  i 
accedir a la gestió de les subscripcions.

  Actors 

Usuari: visualitza les subscripcions que l'hi corresponen.

  Precondicions 

– L'usuari ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Visualitzar subscripcions

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. L'usuari accedeix  a la gestió de subscripcions.

3. El sistema mostra el conjunt de subscripcions que té l'usuari.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Alta subscripció

– Modificar subscripció

– Baixa subscripció

  Postcondicions 

– L'usuari ha visualitzat les seves subscripcions.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboards
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 5.2.3  Gestió d'usuaris

En aquest apartat es detallen els casos d'ús referents a la tractament dels usuaris així com la 
seva informació personal d'usuari.

  Alta comerç

  Identificador 

UC – Alta comerç

  Descripció 

Els administradors del  sistema o els  comercials  seran els  encarregats de donar d'alta  els 
comerços. Amb la sessió iniciada, accediran a l'apartat de gestió de comerços on procediran a 
donar d'alta els comerços.

Es podrà accedir directament a donar d'alta els comerços o bé a partir d'una sol·licitud d'alta 
que algun comerç hagi realitzat a través del web, en aquest últim cas amb totes o la major part de 
les dades proporcionades.

  Actors 

Comercial, administrador: donen d'alta un nou comerç. 

  Precondicions 

– El comercial o l'administrador han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Alta comerç

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'Usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.
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3. L'usuari accedeix a la gestió de comerços.

4. L'usuari selecciona alta comerç.

{Formulari de comerços} 

5. El sistema mostra el formulari d'inscripció.

6. L'usuari introdueix la informació i selecciona guardar.

7. El sistema enregistra els canvis

  Flux Alternatiu: Informació incorrecta

A {Formulari de comerços}  la informació introduïda conté errors.

1. L'Usuari corregeix els errors i selecciona guardar.

2. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– S'ha donat d'alta un nou comerç.

– Si l'actor ha estat un comercial, s'ha vinculat el comerç amb el comercial.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboards
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  Alta comercial

  Identificador 

UC – Alta comercial

  Descripció 

Els administradors del sistema seran els encarregats de donar d'alta els comercials. Amb la 
sessió iniciada,  accediran  a l'apartat  de  gestió  de comercials  on procediran  a donar  d'alta  els 
comerços.

  Actors 

Administrador: Dóna d'alta un comercial.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Alta comercial

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'administrador ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'administrador accedeix a l'àrea de gestió d'usuaris.

4. L'administrador selecciona afegir comercial.

{Formulari de comercial} 

5. L'administrador entra les dades i selecciona guardar.

6. El sistema dóna d'alta el comercial.

  Flux Alternatiu: Dades incorrectes

A la {Formulari de comercial}  l'administrador ha introduït les dades incorrectament.

1. El sistema avisa que hi ha errors a les dades.

2. L'usuari corregeix la informació i selecciona guardar.
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3. El sistema dóna d'alta el comercial.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'administrador ha donat d'alta un nou comercial.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboards
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  Alta usuari

  Identificador 

UC – Alta usuari

  Descripció 

Un usuari  es  podrà donar  d'alta  al  sistema.  Ho podrà fer  directament  des  de  l'aplicació  i 
d'aquesta manera podrà gestionar les seves dades i subscripcions.

  Actors 

Usuari: es dóna d'alta al sistema.

  Flux Bàsic: Alta usuari

1. El cas d'ús comença quan l'usuari seleccionar donar-se d'alta.

{Formulari de registre} 

2. El sistema mostra el formulari demanant les dades

3. L'usuari entra les dades i selecciona guardar.

4. El sistema dóna d'alta l'usuari.

  Flux Alternatiu: Dades incorrectes

A la {Formulari de registre}  l'usuari ha introduït les dades incorrectament.

1. El sistema avisa que hi ha errors a les dades.

2. L'usuari corregeix la informació i selecciona guardar.

3. El sistema dóna d'alta l'usuari.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'usuari s'ha registrat al sistema.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Baixa comerç

  Identificador 

UC – Baixa comerç

  Descripció 

Els administradors seran els encarregats de donar de baixa els comerços. Podran fer-ho a 
través a partir d'una sol·licitud de baixa que pugui generar un comerç o bé directament sense que 
el comerç l'hagi sol·licitat.

  Actors 

Administrador: dóna de baixa un comerç.
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  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Baixa comerç

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'administrador ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'administrador accedeix a la gestió de comerços.

4. L'administrador selecciona baixa comerç.

5. El sistema demana confirmació.

6. L'administrador confirma.

7. El sistema enregistra els canvis

  Flux Alternatiu: Baixa comerç a través de sol·licitud

{Cas d'ús: Visualitzar incidències} 

1. El  cas  d'ús  comença  quan  l'administrador  ha  visualitzar  les  incidències  obertes.  Inclou: 
Visualitzar incidències.

{Pantalla gestió incidències} 

2. L'usuari selecciona una incidència del tipus sol·licitud de baixa.

3. L'usuari selecciona donar de baixa el comerç que ha fet la sol·licitud.

4. El sistema demana confirmació i motiu.

5. L'usuari escriu el motiu i confirma.

6. El sistema enregistra el moviment.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Sol·licitar baixa comerç

– Visualitzar incidències

  Postcondicions 

– S'ha donat de baixa un comerç.

– Si la baixa ha estat a petició d'una sol·licitud, s'ha enviat un missatge de resposta al comercial.

– Si la baixa no és a través d'una sol·licitud, s'ha enviat un correu amb el motiu al comercial.
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  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboard
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  Baixa comercial

  Identificador 

UC – Baixa comercial

  Descripció 

Els administradors seran els encarregats de donar de baixa els comercials. Podran fer-ho a 
través a partir d'una sol·licitud de baixa que pugui generar un comercial o bé directament sense que 
el comercial l'hagi sol·licitat.

  Actors 

Administrador: Dóna de baixa un comercial.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Baixa comercial

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'administrador ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió d'usuaris.

{Pantalla gestió usuaris}

4. L'usuari selecciona un comercial.

5. L'usuari selecciona donar de baixa el comercial seleccionat.

6. El sistema demana confirmació i motiu.

7. L'usuari escriu el motiu i confirma.

8. El sistema enregistra el moviment.
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  Flux Alternatiu: Baixa comercial per sol·licitud

{Cas d'ús: Visualitzar incidències} 

1. El  cas  d'ús  comença  quan  l'administrador  ha  visualitzar  les  incidències  obertes.  Inclou: 
Visualitzar incidències.

{Pantalla gestió incidències} 

2. L'usuari selecciona una incidència del tipus sol·licitud de baixa.

3. L'usuari selecciona donar de baixa el comercial que ha fet la sol·licitud.

4. El sistema demana confirmació i motiu.

5. L'usuari escriu el motiu i confirma.

6. El sistema enregistra el moviment.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Visualitzar incidències

  Postcondicions 

– S'ha donat de baixa el comercial.

– Si la baixa ha estat a petició d'una sol·licitud, s'ha enviat un missatge de resposta al comercial.

– Si la baixa no és a través d'una sol·licitud, s'ha enviat un correu amb el motiu al comercial.

– Els comerços associats al comercial passen a estar a associats als administradors.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Modificar comerç

  Identificador 

UC – Modificar comerç

  Descripció 

Un comerç que està donat d'alta al sistema, podrà modificar les seves dades que són visibles 
de cara al públic. Aquesta acció també la podrà executar els administradors del sistema, o bé el  
comercial del comerç.

  Actors 

Comerç, Comercial, Administrador: donen d'alta un nou comerç. 

  Precondicions 

– L'Usuari ha d'haver iniciat sessió

– El Comercial ha de tenir permisos per modificar comerços.

– El Comercial ha de tenir permisos per poder modificar el comerç seleccionat.

  Flux Bàsic: Modificar comerç

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a la gestió de comerços.

4. L'usuari selecciona modificar comerç

{Pantalla informació comerç} 

5. El sistema mostra la informació modificable-
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6. L'usuari canvia la informació i selecciona guardar.

7. El sistema enregistra els canvis

  Flux Alternatiu: Modificar comerç precedit de la seva visualització

{Cas d'ús: Visualitzar informació comerç}

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha accedit a la informació del comerç. Inclou: Visualitzar 
informació comerç

{Pantalla informació comerç} 

2. L'usuari selecciona modificar comerç

3. L'usuari modifica la informació necessària i selecciona guardar.

4. El sistema enregistra els canvis

  Flux Alternatiu: Informació incorrecta

A {Pantalla informació comerços}   la informació introduïda conté errors.

5. L'Usuari corregeix els errors i selecciona guardar.

6. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Visualitzar informació comerç

  Postcondicions 

– S'ha modificat la informació d'un comerç.

  Diagrama Actor-Sistema
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  Storyboards
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  Modificar comercial

  Identificador 

UC – Modificar comercial

  Descripció 

Un comercial  que està  donat  d'alta  al  sistema,  podrà  modificar  les  seves dades que són 
visibles de cara al comerç. Aquesta acció també la podrà executar els administradors del sistema.

  Actors 

Administrador,Comercial: Modifiquen les dades d'un comercial.

  Precondicions 

– Els Usuaris han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Modificar comercial (Comercial)

{Cas d'ús} 

1. El cas d'ús comença quan el comercial ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. El comercial accedeix a la gestió del compte.

{Pantalla principal gestió del compte}

4. El comercial selecciona modificar les seves dades.

{Formulari de comercial} 

5. El comercial modifica les dades i selecciona guardar.

6. El sistema guarda les noves dades del comercial.
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  Flux Alternatiu: Modificar comercial (Administrador i comercial)

{Cas d'ús: Visualitzar informació comercial} 

1. El  cas  d'ús  comença  quan  l'administrador  o  el  comercial  han  accedit  a  la  informació  del 
comercial. Inclou: Visualitzar informació comercial.

{Pantalla informació comercial} 

2. L'usuari selecciona modificar comercial.

{Formulari de comercial} 

3. L'usuari modifica les dades i selecciona guardar.

4. El sistema guarda les noves dades del comercial.

  Flux Alternatiu: Dades incorrectes

A la {Formulari de comercial}  l'administrador ha introduït les dades incorrectament.

1. El sistema avisa que hi ha errors a les dades.

2. L'usuari corregeix la informació i selecciona guardar.

3. El sistema dóna d'alta el comercial.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Visualitzar informació comercial

  Postcondicions 

– L'administrador o comercial han modificat les dades d'un comercial.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboards

  Sol·licitar alta comerç

  Identificador 

UC – Sol·licitar alta comerç

  Descripció 

Un usuari  del  web  podrà  sol·licitar  l'alta  del  seu  comerç  al  portal.  D'aquesta  manera,  un 
comerç que vulgui fer campanyes però que cap comercial s'hagi fixat amb ell podrà participar-hi.
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  Actors 

Usuari: Sol·licita l'alta d'un nou comerç.

  Flux Bàsic: Sol·licitar alta comerç

1. El cas d'ús comença quan l'usuari selecciona sol·licitar alta comerç. 

{Pantalla principal}

2. El sistema mostra un formulari demanant les dades.

3. L'usuari inserix les dades i procedeix a l'enviament.

4. El sistema enregistra les dades.

  Postcondicions 

– L'usuari ha sol·licitat l'alta d'un nou comerç.

– S'ha creat una notificació als administradors del sistema.

  Diagrama Actor-Sistema 

          119



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

  Sol·licitar alta comercial

  Identificador 

UC – Sol·licitar alta comercial

  Descripció 

Un usuari del web també podrà sol·licitar ser comercial. Seran els administradors del sistema 
els qui l'acceptaran o no.

  Actors 

Usuari: Sol·licita l'alta d'un nou comercial

  Flux Bàsic: Sol·licitar alta comerç

1. El cas d'ús comença quan l'usuari selecciona sol·licitar alta comercial. 

{Pantalla principal}

2. El sistema mostra un formulari demanant les dades.

3. L'usuari inserix les dades i procedeix a l'enviament.

4. El sistema enregistra les dades.

  Postcondicions 

– L'usuari ha sol·licitat l'alta d'un nou comercial.

– S'ha creat una notificació als administradors del sistema.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Sol·licitar baixa comerç

  Identificador 

UC – Sol·licitar baixa comerç

  Descripció 

Un comerç només podrà ser donat de baixa pels administradors del sistema. Ara bé, si en 
algun moment determinat es vol donar de baixa, el comerç podrà sol·licitar-la i en el moment que la  
sol·liciti, les seves funcionalitats quedaran desactivades.

  Actors 

Comerç o Comercial: Sol·licita la baixa del seu usuari.

  Precondicions 

– El comercial o el comerç ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Sol·licitud de baixa de comerç

{Iniciar sessió} 

5. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari}

6. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

7. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió del compte d'usuari.

8. L'usuari selecciona sol·licitar baixa.

9. El sistema demana confirmació i el motiu.

10. L'usuari confirma informant del motiu.

11. El sistema enregistra l'acció.

          121



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Baixa comerç

  Postcondicions 

– El comerç ha fet la sol·licitud de baixa del seu usuari. 

– El comercial ha fet una sol·licitud de baixa d'un comerç.

– La sol·licitud ha estat transmesa als administradors del sistema en forma d'incidència.

– Les funcionalitats que gaudia el comerç han quedat deshabilitades.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboards
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  Sol·licitar baixa comercial

  Identificador 

UC – Sol·licitar baixa comercial

  Descripció 

Els comercials també podran sol·licitar  la baixa del  seu usuari  i,  al  moment que ho facin, 
perdran els seu privilegis.

  Actors 

Comercial: Sol·licita la baixa del seu usuari.

  Precondicions 

– El comercial ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Sol·licitud de baixa de comercial

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. El comercial accedeix a l'àrea de gestió del seu usuari.

{Pantalla gestió usuari}

4. El comercial selecciona sol·licitar baixa.

5. El sistema demana confirmació i el motiu.

6. El comercial confirma informant del motiu.

7. El sistema enregistra l'acció.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Baixa comercial
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  Postcondicions 

– El comercial ha fet la sol·licitud de baixa del seu usuari.

– La sol·licitud ha estat transmesa als administradors del sistema en forma d'incidència.

– Les funcionalitats que gaudia el comercial han quedat deshabilitades.

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboards
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  Visualitzar informació comerç

  Identificador 

UC – Visualitzar informació comerç

  Descripció 

Una part de la informació d'un comerç podrà ser vista de cara els usuaris. Aquesta informació,  
de caràcter públic, serà accessible des del llistat de comerços o bé des dels resultats de la cerca. 

Segons els rol d'usuari, la informació que es podrà visualitzar serà diferent. La pública serà 
limitada, però pel que fa els administradors tindran accés total. En canvi, els comercials només 
tindran accés a la informació dels seus comerços.

  Actors 

Usuari, comerç, comercial i administradors: visualitza informació pública del comerç

  Precondicions 

– El comerç, el comercial i l'administrador han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: visualitzar informació comerç (Tots els usuaris)

{Cas d'ús: Cercar} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha fet una cerca. Inclou: Cercar

{Pantalla resultats de cerca} 

2. L'usuari selecciona un comerç

{Pantalla informació comerç}
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3. El sistema mostra la informació del comerç

  Flux Alternatiu: visualitzar informació comerç (comerç)

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal usuari} 

2. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió del seu usuari.

3. L'usuari selecciona veure informació del seu usuari.

4. El sistema mostra la informació relacionada amb el seu usuari.

  Flux Alternatiu: visualitzar informació comerç (comercial o Administrador)

{Cas d'ús: Visualitzar llistat comerços} 

1. El  cas d'ús comença quan l'usuari  ha visualitzat  el  llistat  de comerços.  Inclou:  Visualitzar  
llistat comerços.

{Pantalla llistat de comerços} 

2. L'usuari selecciona visualitzar informació d'un comerç.

3. El sistema mostra la informació relacionada amb el seu usuari.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Cercar

– Visualitzar llistat comerços

  Postcondicions 

– L'usuari ha visualitzar la informació d'un comerç.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboards
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  Visualitzar informació comercial

  Identificador 

UC – Visualitzar informació de comercial

  Descripció 

La   informació  dels  comercials  no  serà   visible  pels  usuaris  visitants,  sinó  només  pels 
administradors (en tindran control  total),  pel  mateix  comercial  o bé la part  d'informació que es 
posarà a disposició dels comerços relacionats amb el comercial.

  Actors 

Comerç, comercial o Administrador: visualitzen la informació del comercial.

  Precondicions 

– El comerç o administrador han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: visualitzar informació comercial (Administrador)

{Pantalla resultats de cerca} 

1. El cas d'ús comença quan l'Administrador ha cercat un comercial. Inclou: Cercar

2. L'Administrador selecciona un comercial.

{Pantalla informació comercial}

3. El sistema mostra la informació del comercial.

  Flux Alternatiu: visualitzar informació comercial del llistat (Administrador)

{Cas d'ús: Visualitzar llistat comercials} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari  ha visualitzar el llistat de comercials. Inclou:  Visualitzar  
llistat comercials.
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{Pantalla llistat comercials} 

2. L'usuari selecciona veure informació d'un comercial.

3. El sistema mostra la informació relacionada amb el comercial.

  Flux Alternatiu: visualitzar informació comercial (comercial)

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal usuari} 

2. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió del seu usuari.

3. L'usuari selecciona veure informació del seu usuari.

4. El sistema mostra la informació relacionada amb el seu usuari.

  Flux Alternatiu: visualitzar informació comercial (comerç)

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal usuari} 

2. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió del seu usuari.

3. L'usuari selecciona veure informació del seu usuari.

4. El sistema mostra la informació relacionada amb el seu usuari.

5. L'usuari selecciona visualitzar informació comercial.

6. El sistema mostra la informació del comercial associat al comerç.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Cercar

– Visualitzar llistat comercials

  Postcondicions 

– L'usuari ha visualitzar la informació d'un comerç.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboards
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  Visualitzar llistat comercials

  Identificador 

UC – Visualitzar llistat comercials

  Descripció 

Els administradors del sistema podran veure el llistat de comercials. Aquesta funcionalitat és 
única per aquest rol d'usuaris.

  Actors 

Administrador: visualitza la llista de comercials.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Visualitzar llistat comercials

{Iniciar sessió} 

3. El cas d'ús comença quan l'administrador ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari}

4. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

5. L'administrador accedeix a l'àrea de gestió de comercials.

{Pantalla gestió de comercials} 

6. El sistema mostra el llistat de comercials actual.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

– Alta comercial

– Modificar comercial

– Baixa comercial
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  Postcondicions 

– L'administrador ha visualitzat la llista de comercials.

  Diagrama Actor-Sistema

  Storyboards
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  Visualitzar llistat comerços

  Identificador 

UC – Visualitzar llistat comerços

  Descripció 

Qualsevol dels usuaris podrà visualitzar un llistat dels comerços que participen en el sistema. 
El llistat aquest serà ordenat en funció de diferents paràmetres que l'usuari podrà especificar.

  Actors 

Administrador: visualitza la llista de comerços

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Visualitzar llistat comerços

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'administrador ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'administrador accedeix a l'àrea de gestió de comerços

{Pantalla gestió de comercials} 

4. El sistema mostra el llistat de comerços actual.
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  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió

– Baixa comerç

– Modificar comerç

  Postcondicions 

– L'administrador ha visualitzat la llista de comerços

  Diagrama Actor-Sistema 

  Storyboards
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 5.2.4  Gestió del Servei d'Atenció al Client (SAT)

En aquest apartat s'hi mostren els casos d'ús relacionats amb l'atenció al client, ja sigui per 
part de l'usuari que visita el web o bé d'un comerç o comercial.

  Enviar missatge

  Identificador 

UC – Enviar missatge

  Descripció 

Els administradors del sistema podran enviar missatges a qualsevol usuari. La resta d'usuaris 
no podran gaudir d'aquesta funcionalitat, però sí que podran respondre els missatges rebuts.

  Actors 

Administrador: genera l'enviament de correus electrònics.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Enviar mailing

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'administrador accedeix a l'àrea de comunicació.

{Pantalla gestió de comunicació}

4. L'administrador seleccionar enviar missatge.

5. El sistema sol·licita els destinataris.

6. L'administrador introdueix la informació.

7. L'administrador selecciona enviar.

8. El sistema confirma l'enviament.
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  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'administrador ha generat un enviament de correu a diferents comercials i/o comerços.

– El missatge també consta com a notificació a l'àrea privada dels usuaris.

  Diagrama Actor-Sistema

  Storyboards
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  Obrir incidència

  Identificador 

UC – Obrir incidència

  Descripció 

Els  usuaris  podran obrir  incidències  per  tal  de comunicar  als  administradors  de possibles 
fallades o problemes tècnics que puguin tenir. Les incidències són un altre tipus de notificació més 
com també ho són les sol·licituds o els suggeriments.

  Actors 

Usuari, comerç o comercial: obren una nova incidència.

  Precondicions 

– Comerç i comercial han d'haver iniciat sessió per obrir una incidència que faci referència a la  
part privada de la sessió d'usuari.

  Flux Bàsic: Obrir incidència 

1. En qualsevol moment, el cas d'ús comença quan l'usuari selecciona obrir incidència.

{Pantalla d'incidències} 

2. El sistema demana informació respecte el tipus d'incidència a obrir.

3. L'usuari introdueix la informació i selecciona enviar.

4. El sistema confirma la recepció de les dades.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 
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  Postcondicions 

– L'usuari ha obert una nova incidència.

– Els administradors han rebut una nova notificació.

  Diagrama Actor-Sistema

  Storyboards
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  Respondre notificació

  Identificador 

UC – Respondre notificació

  Descripció 

Els  administradors,  a  la  seva àrea SAT,  podran respondre  totes  les  notificacions  que els 
usuaris obrin siguin del tipus que siguin (incidències, sol·licituds, suggeriments).

  Actors 

Administrador: respon una notificació oberta per un usuari.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Respondre incidència

{Cas d'ús: Visualitzar notificacions} 

1. El  cas d'ús comença quan l'administrador ha visualitzat  les notificacions.  Inclou:  Visualitzar 
notificacions.

{Pantalla incidències}

2. El sistema mostra les notificacions.

3. L'usuari accedeix a una notificació.

4. El sistema mostra el contingut de la notificació.

5. L'usuari selecciona respondre la notificació.

6. L'usuari entra el contingut de la resposta i selecciona enviar.

7. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'administrador ha respost una notificació.

– S'ha enviat la resposta a l'usuari que ha generat la notificació.
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  Diagrama Actor-Sistema

  

  

  

  

  Storyboards
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  Suggerir comerç

  Identificador 

UC – Suggerir comerç

  Descripció 

Els usuaris podran suggerir als administradors del sistema comerços que no formin part del 
portal per tal d'ampliar l'oferta de campanyes augmentant l'abast geogràfic.

  Actors 

Usuari: Suggereix un comerç als administradors del sistema.

  Flux Bàsic: Suggerir comerç

{Pantalla principal pública} 

1. L'usuari selecciona suggerir comerç.

2. El sistema demana la informació a transmetre.

3. L'usuari introdueix la informació i selecciona enviar.

4. El sistema enregistra la petició.

  Postcondicions 

– L'usuari ha suggerit un o més  comerços als administradors del sistema.

– El suggeriment s'ha enviat en forma d'incidència als administradors del web.

  Diagrama Actor-Sistema
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  Suggerir població

  Identificador 

UC – Suggerir població

  Descripció 

Els usuaris podran suggerir als administradors del sistema poblacions que no formin part del 
portal per tal d'ampliar l'abast geogràfic i tenir constància de gent interessada de llocs que encara 
que no hi hagi cap comerç adherit.

  Actors 

Usuari: Suggereix una població als administradors del sistema.

  Flux Bàsic: Suggerir població

{Pantalla principal pública} 

1. L'usuari selecciona suggerir població.

2. El sistema demana la informació a transmetre.

3. L'usuari introdueix la informació i selecciona enviar.

4. El sistema enregistra la petició.

  Postcondicions 

– L'usuari ha suggerit una o més poblacions als administradors del sistema.

– El suggeriment s'ha enviat en forma d'incidència als administradors del web.

  Diagrama Actor-Sistema
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  Visualitzar notificacions

  Identificador 

UC – Visualitzar notificacions

  Descripció 

Els administradors del sistema podran visualitzar el conjunt de notificacions realitzades pels 
altres usuaris. A partir d'aquí les podran començar a tractar.

  Actors 

Administrador: visualitza la llista de notificacions obertes pels usuaris.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Visualitzar notificacions

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'administrador ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'administrador accedeix a l'àrea de comunicació.

{Pantalla àrea comunicació} 

4. L'administrador selecciona veure notificacions.

5. El sistema mostra el llistat de notificacions.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'administrador ha visualitzat la llista de notificacions.
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  Diagrama Actor-Sistema

  Storyboard
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 5.2.5  Gestió financera

Finalment,  l'últim  paquet.  Aquí  s'hi  tracten  els  casos  d'ús  relatius  a  la  part  financera  del 
sistema, com ara el cobraments, emissions de factures i comissions.

  Ajustar comissions

  Identificador 

UC – Ajustar comissions

  Descripció 

Els administradors del sistema podran ajustar el percentatge de comissió que s'emportaran els 
comercials de les quotes dels seus comerços. Aquesta comissió és general i la que s'establirà per  
defecte als comercials. En cas que un comercial tingui una comissió particular, aquest cas d'ús no 
intervindrà en la modificació de la comissió particular, sinó que es farà des de l'àrea de gestió del  
comercial.

  Actors 

Administrador: ajusta el valors de les comissions.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Ajustar comissions

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió financera.

{Pantalla gestió financera} 

4. L'usuari selecciona ajustar comissions.

5. El sistema demana la informació necessària.

6. L'usuari introdueix la informació i selecciona guardar.
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7. El sistema enregistra els canvis.

  Flux Alternatiu: Dades incorrectes

A la {Pantalla gestió financera}  l'administrador introdueix informació incorrecta.

1. El sistema mostra un error informant que les dades no són correctes.

2. L'administrador corregeix l'error i selecciona guardar.

3. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'administrador ha canviat els valors de les comissions.

– L'import a cobrar pels comercials s'ha vist modificat.

  Diagrama Actor-Sistema
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  Storyboard

  Ajustar durada de campanya

  Identificador 

UC – Ajustar durada de campanya

  Descripció 
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Els administradors del sistema podran ajustar la durada màxima que les campanyes poden 
tenir. Per tant, el valor que els administradors ajustin serà el que com a màxim una campanya duri,  
això sí, el comerç podrà fer a través de la data de caducitat de la campanya que duri menys.

  Actors 

Administrador: ajusta la durada de les campanyes publicitàries.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Ajustar comissions

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió financera.

{Pantalla gestió financera} 

4. L'usuari selecciona ajustar durada de campanyes.

5. El sistema demana la informació necessària.

6. L'usuari introdueix la informació i selecciona guardar.

7. El sistema enregistra els canvis.

  Flux Alternatiu: Dades incorrectes

A la {Pantalla gestió financera}  l'administrador introdueix informació incorrecta.

1. El sistema mostra un error informant que les dades no són correctes.

2. L'administrador corregeix l'error i selecciona guardar.

3. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'administrador ha canviat la durada de les campanyes.
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  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Ajustar preus publicitaris

  Identificador 

UC – Ajustar preus publicitaris

  Descripció 

El portal tindrà definits diferents regions que seran espais publicitaris que els comerços podran 
comprar. El preu d'aquestes regions podran ser modificats pels administradors del sistema.

  Actors 

Administrador: ajusta la graella de preus dels espais publicitaris i els plus publicitari.

  Precondicions 

– Els usuaris han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: validar correctament espai publicitari

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea de gestió d'espais publicitaris.

{Pantalla gestió publicitària}

4. L'usuari selecciona ajustar preus.

5. El sistema mostra els espais i els factors pels plus publicitari.

6. L'usuari modifica els preus i guarda.

7. El sistema enregistra els canvis.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– S'han ajustat els preus dels espais publicitaris.
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– S'han ajustat els preus dels diferents factors que comporten la compra d'un plus publicitari.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Baixa pagament quota

 5.2.5.1.1.1 Identificador 

UC – Baixa pagament quota

  Descripció 

Si el comerç vol estar un temps sense poder publicar campanyes però vol continuar tenint la  
possibilitat d'accedir a la seva àrea privada i poder comprar espais publicitaris, es podrà donar de 
baixa del pagament de la quota. No pagar quota significa que no podrà publicar campanyes ni 
tampoc podrà ser un comerç cercat al sistema, només conservarà el seu usuari i la possibilitat de 
comprar publicitat. Posteriorment, si vol realitzar campanyes podrà tornar a pagar la quota i se l'hi 
tornaran a habilitar les funcions.

  Actors 

Comerç: dóna de baixa el pagament de la quota domiciliada.

  Precondicions 

– El comerç ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Baixa pagament quota

{Iniciar sessió} 

8. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

9. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

10. L'usuari accedeix a la gestió del compte.

{Pantalla gestió compte}

11. L'usuari selecciona donar de baixa el compte.

12. El sistema demana confirmació.

13. L'usuari confirma.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 
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  Postcondicions 

– El comerç ha donat de baixa el pagament de la quota.

– S'han deshabilitat les funcions que gaudia l'usuari per publicar campanyes o publicitar-se.

  Diagrama Actor-Sistema

  Storyboard
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  Comprar espai publicitari

  Identificador 

UC – Comprar espai publicitari

  Descripció 

Un  comerç podrà comprar espai publicitari per tal de penjar-hi un bàner i fer publicitat del seu  
establiment o d'algun dels seus productes o serveis. El sistema contindrà un llistat d'espais   on el 
preu estarà en funció de quan vol que aparegui la publicitat. El pagament d'aquests espais serà en 
línia. Un cop fet el pagament haurà de crear l'espai.

  Actors 

Comerç: realitza la compra d'un espai publicitari.

  Precondicions 

– El comerç ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: Comprar espai publicitari

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a la gestió de publicitat.

{Pantalla gestió publicitària}

4. L'usuari selecciona comprar espai publicitari

{Pantalla llistat espais publicitaris}

5. El sistema mostra l'oferta d'espais i la seva relació de preus.

6. L'usuari selecciona un espai publicitari.

7. El sistema demana la informació de contracte necessària.

8. L'usuari proporciona la informació i selecciona comprar.

9. El sistema demana les dades bancàries al comerç si no en disposa ja.

10. L'usuari introdueix les dades i confirma.
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11. El sistema realitza el cobrament.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– El comerç ha comprat un espai publicitari.

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Comprovar impagats

  Identificador 

UC – Comprovar impagats

  Descripció 

Els administradors del sistema tindran la funcionalitat de veure els comerços que tinguin algun 
pagament pendent.

  Actors 

Administrador: visualitza la llista de comerços que tenen pendents un pagament.

  Precondicions 

– L'administrador ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: comprovar impagats

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a la gestió financera.

{Pantalla gestió financera} 

4. L'usuari selecciona visualitzar impagats.

5. El sistema mostra la llista d'impagats.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió

– Enviar mailing

  Postcondicions 

– L'administrador ha obtingut la llista de comerços que tenen pendent algun pagament.
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  Diagrama Actor-Sistema
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  Storyboard
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  Pagar comissions

  Identificador 

UC – Enviar comissions

  Descripció 

El sistema serà l'encarregat de pagar les comissions que han de rebre els comercials cada 
cert temps.

  Actors 

Sistema: realitza l'enviament automàtic de les comissions.

  Flux Bàsic: enviar comissions.

1. El  cas  d'ús  és  realitzat  automàticament  pel  sistema.  El  sistema  ingressa  les  comissions 
corresponents de cada comercial al seu comtpe.

  Postcondicions 

– El comercial ha cobrat la part de comissions del període de facturació.

  Diagrama Actor-Sistema
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  Pagar plus publicitari

  Identificador 

UC – Pagar plus publicitari

  Descripció 

Els 

comerços tindran la possibilitat de pagar un plus  publicitari per tal d'afavorir la presència de les 
seves campanyes als resultats de cerca. A diferència dels espais publicitaris, quan usuari realitzi  
una cerca sobre uns determinats criteris, el comerç podrà sortir com a resultat rellevant  si ha pagat 
un plus. 

El preu del plus publicitari anirà en funció dels criteris de cerca i estarà limitat a la quantitat de  
comerços que el podran comprar  en un mateix temps.

  Actors 

Comerç: Paga el plus publicitari.

  Precondicions 

– L'usuari ha d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: pagar plus publicitari

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió.

{Pantalla principal sessió usuari}

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a l'àrea publicitària.

{Pantalla gestió publicitària}

4. L'usuari selecciona pagar plus publicitari.

5. El sistema mostra els diferents factors es pot associar.

6. L'usuari selecciona un factor.

7. El sistema actualitza el preu acumulat

8. Es repeteixen els passos 6 i 7 tants cops com l'usuari factors seleccioni.

9. L'usuari accepta la compra

10. El sistema mostra la plataforma de pagament.
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11. L'usuari realitza el pagament.

12. El sistema confirma el pagament.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– L'usuari s'ha ha pagat per tal que el seu comerç sigui patrocinat sota diferents criteris

  Diagrama Actor-Sistema 
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  Storyboard
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  Pagar quota

  Identificador 

UC – Pagar quota

  Descripció 

Per tal de poder publicar campanyes, el comerç haurà de pagar una quota que tindrà una 
durada determinada.  Pot  tenir  la  quota domiciliada o bé fer  el  pagament  manualment  des  del  
mateix web.

  Actors 

Comerç: fa el pagament de la quota.

  Precondicions 

– El comerç no té la quota domiciliada.

(OR)

– El comerç té la quota domiciliada però té les funcionalitats desactivades temporalment.

  Flux Bàsic: pagar quota

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a la gestió financera.

{Pantalla gestió financera} 

4. L'usuari selecciona pagar quota.

{Pantalla pagament} 

5. El sistema mostra la informació sobre el pagament de la quota.

6. L'usuari confirma el pagament.

7. El sistema demana les dades bancàries per realitzar el pagament.

8. El comerç proporciona les dades bancàries i confirma.

9. El sistema enregistra el pagament.

          171



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

  Flux Alternatiu: dades incorrectes.

A {pantalla pagament} l'usuari introdueix incorrectament les dades. 

1. El sistema mostra un missatge informant que les dades no són correctes.

2. El comerç corregeix la informació i confirma.

3. El sistema enregistra el pagament.

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió

  Postcondicions 

– El comerç ha realitzat el pagament de la quota.

– El comerç podrà crear campanyes dins del període del pagament de la quota.

  Diagrama Actor-Sistema
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  Storyboard

  Visualitzar historial comissions

  Identificador 

UC – Visualitzar historial comissions

  Descripció

          173



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

El comercial podrà veure el seu historial de comissions. L'historial l'hi mostrarà les diferents 
comissions  que ha cobrat  des  de  l'inici  de la  seva activitat  així  com la  relació  dels  comerços 
implicats.

Els administradors podran veure l'historial complet de comissions per comercials i comerços.

  Actors 

Comercial: visualitza les comissions que ha cobrat fins al moment.

Administrador: visualitza les comissions dels comercials fins al moment.

  Precondicions 

– Els usuaris han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: visualitzar historial comissions (comercial)

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a la gestió financera.

{Pantalla gestió financera} 

4. L'usuari selecciona visualitzar historial de comissions.

{Pantalla historial comissions}

5. El sistema mostra l'historial de comissions.

  Flux Alternatiu: visualitzar historial comissions (Administrador)

A la {Pantalla historial comssions}

1. El sistema mostra el llistat de comercials amb les seves comissions. 

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– El comercial ha visualitzat les seves comissions.

– L'administrador ha visualitzat les comissions dels comercials.
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  Diagrama Actor-Sistema

  Storyboard
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  Visualitzar historial facturació

  Identificador 

UC – Visualitzar historial factures

  Descripció 

El comerç podrà veure el seu historial de facturació el qual l'hi mostrarà tots els pagaments 
que ha realitzat des de l'inici de la seva activitat al portal.

Els administradors podran veure tots els moviments de pagaments que s'han dut a terme.

  Actors 

Comerç: visualitza l'historial de factures fins al moment

Administrador: visualitza l'historial de facturació dels comerços.

  Precondicions 

– Els usuaris han d'haver iniciat sessió.

  Flux Bàsic: visualitzar historial facturació (comerç)

{Iniciar sessió} 

1. El cas d'ús comença quan l'usuari ha iniciat sessió. Inclou: Iniciar sessió 

{Pantalla principal sessió usuari} 

2. El sistema mostra les diferents àrees de gestió.

3. L'usuari accedeix a la gestió financera.

{Pantalla gestió financera} 

4. L'usuari selecciona visualitzar historial facturació.

{Pantalla historial facturació}

5. El sistema mostra l'historial de facturació.
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  Flux Alternatiu: visualitzar historial facturació (Administrador)

A la {Pantalla historial facturació}

1. El sistema mostra el llistat de comerços amb l'accés al seu historial

  Casos d'ús inclosos 

– Iniciar sessió 

  Postcondicions 

– El comercial ha visualitzat l'historial de facturació

– L'administrador ha visualitzat l'historial de facturació dels comerços.

  Diagrama Actor-Sistema

          177



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

  Storyboard
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 6  Storyboards i Navigation Map

 6.1  Introducció
A continuació, es detallarà dos conceptes que estan relacionats entre sí. Per una banda i els 

quals ja s'han vist a l'apartat anterior, els storyboards. Per l'altra, el navigation map.

Tal com s'ha dit, els storyboards són els esbossos de les pantalles que l'usuari veu quan està 
navegant per l'aplicació. El següent apartat detalla quins components conformen les vistes i com 
s'han d'interpretar.

En relació al navigation map, es tracta d'un gràfic global on es relacionen les diferents vistes 
dels  storyboards  i  el  flux  que l'usuari  pot  crear  a  partir  de  cada moviment  de navegació.  Les  
pantalles porten com a estereotip la paraula “screen” i alguns cops poden contenir formularis, els 
quals estan marcats amb l'estereotip “form”. Cada una de les pantalles està relacionada amb una 
altra a través de la unió amb una fletxa que indica el sentit de la navegació i el cas d'ús o l'operació  
executada.

 6.2  Storyboards
La vista triada per un Storyboard no té massa secret.  Bàsicament es divideix en tres típiques 

parts: la capçalera, el cos o contingut i el peu de pàgina. Amb el mínim de 3 divisions es pretén  
aprofitar el màxim l'àrea visible de la informació i donar claredat.

A la capçalera s'hi ubicarà el logotip, el formulari d'inici de sessió i el menú. El menú serà  
simple i clar per tal de no confondre l'usuari a on ha de trobar el que busca. El peu de pàgina  
contindrà la informació relacionada amb l'empresa i enllaç a informació de polítiques de privacitat. 
El cos serà la part més dinàmica. En funció de l'apartat que es trobi l'usuari, la informació serà una  
o altre. 

La il·lustració número 1 mostra un storyboard on es pot apreciar el que s'acaba d'explicar. A 
més, cal dir que es tracta de la visualització amb la que un usuari es trobaria quan accedeix a  
l'aplicació. A més, el contingut marcat a la imatge pot ser modificat o bé un de diferent, ja que les  
vistes que es veuen al llarg de tots els storyboards són esbossos per fer-se una idea de com seria 
l'aplicació.  Atès que s'utilitzaran fulles d'estils  CSS, tal  com s'ha dit  a l'apartat  “Supplementary 
specifications”, l'aparença de la pàgina seria fàcilment canviable.

Quan un usuari iniciï  la sessió, l'estructura de la pàgina no es veurà afectada, això sí, les 
opcions que l'usuari identificat veurà al menú, seran diferents en funció de l'usuari. A la il·lustració 
número 2 es pot veure com un usuari de tipus Administrador ha iniciat la sessió i gaudeix d'un 
menú amb moltes més opcions. També s'aprecia com està dins l'apartat comercial i veu la llista de  
comercials existents amb la possibilitat de poder-ne donar d'alta.

A  l'apartat  anterior,  es  poden  trobar  storyboards  amb  cercles  o  requadres  vermells 
seleccionant parts de la vista. Com es veu a la imatge il·lustració 1, quan això passa es tracta de 
parts de la vista rellevants i relacionades amb el cas d'ús que s'està fent referència.
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Iŀlustració 1

Iŀlustració 2



 6.3  Navigation Map

A continuació es mostraran cinc versions del Navigation Map. S'ha decidit mostrar la navegació que arriba a realitzar cada rol d'usuari, aconseguint  
així fer més clars els diagrames i no barrejar opcions de navegació que entre diferents rols no són compartides.

  Usuari no registrat



  Usuari registrat



  Usuari comercial



  Usuari comerç



  Usuari Administrador



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

 7  Analysis Model

 7.1  Introducció
En aquest apartat, es fa el pas de dels casos d'ús de l'apartat 5 a la definició de com es  

comportaran aquests casos d'ús al sistema en funció de l'arquitectura. 

Quan es parla d'arquitectura del software, en poques paraules, és definir els fonaments de 
l'estructura del programa o, vist d'una altra manera, una definició a alt nivell. Tota aquesta part serà 
útil de cara al disseny per tal de seguir uns patrons determinats i coherència.

S'utilitza una arquitectura a 3 capes: Presentació, Domini i Dades. Presentació fa referència a 
la capa que interacciona amb l'usuari. Dades seria tota la informació que està guardada en algun  
sistema de persistència. I el domini seria l'enllaç entre la capa de presentació i la capa de dades i  
no  només  això,  sinó  on  es  prenen  les  decisions  d'execució.  Als  diagrames  es  podran  veure 
aquestes 3 capes reflectides sota el nom de “Límite” (capa de presentació), “Control”  (capa de 
domini) i “Entidad”  (capa de dades).

Els  diagrames  que  es  mostren  són  de  diferent  tipus.  Primerament,  el  diagrama  model 
conceptual  que  representa  la  visió  global  de  la  informació  que  conté  el  sistema.  Es  grafica 
mitjançant l'enllaç entre classes. Una classe defineix un concepte d'informació i és definida per un  
nom representatiu i una sèrie d'atributs. Per exemple, a la següent imatge es pot veure com hi ha el 
concepte, la classe, Usuari que està relacionat amb una Població. El número 1 de la relació ens  
indica que un Usuari només pot tenir una població. En l'altre sentit de la relació, l'asterisc ens diu  
que a una població l'hi pertanyen de 0 a molts usuaris. La lectura que se'n desprèn és que podem 
saber a quin poble viu un usuari i també saber quants i quins usuaris viuen a cada poble. 

Per altra banda, és dóna el cas que un usuari és d'un tipus. Aquest fet s'aprecia amb la fletxa 
triangular de les classes que apunten a l'Usuari. És a dir, un usuari pot ser de tipus Administrador, 
Usuari Registrat, Comercial o Comerç. En aquest cas, el tipus és disjunt, és a dir, només es pot ser 
d'un tipus d'usuari alhora, i incomplet, ja que hi podrien haver altres tipus d'usuari que es poguessin 
afegir més endavant.

Els altres diagrames que es mostraran seran els VOPC i els diagrames de seqüència. Aquests 
últims, ens mostren el recorregut del flux de cada cas d'ús a través de la divisió en capes. Els  
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VOPC ens indiquen quines classes interaccionen a cada cas d'ús, que en el fons són les que 
s'utilitzen als diagrames de seqüència.

Al següent diagrama es pot veure com quan un usuari vol iniciar sessió, primerament obté el 
formulari per introduir l'usuari i contrasenya. Un cop s'envia aquest  formulari, la capa “Límite” capta 
la petició. Aquesta ho transmet al controlador de la sessió el qual obté, a través del controlador  
d'usuaris, l'usuari per comprovar que existeixi. En cas afirmatiu, crea una entitat de sessió, és a dir, 
obre una nova sessió al servidor.

Com es pot deduir a la imatge anterior, les classes que hi actuen són “IniciSessió” (límit),  
“Sessió” (control), “Usuaris” (control) i “Sessió” (entitat). I l'usuari que executa el cas d'ús és un 
usuari anònim. El diagrama VOPC, per tant, quedaria de la següent manera:
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 7.2  Model conceptual
Procedim a fer l'explicació del model conceptual que es desprèn de l'anàlisi dels requisits. El 

diagrama que es mostra després del text és al qual es fa referència.

Usuaris

Per  començar,  se  sap  que  el  sistema  haurà  de  tenir  constància  de  4  tipus  d'usuaris: 
“administradors”,“comercials”, “comerços” i “usuaris registrats”.  Els usuaris registrats seran aquells 
usuaris que s'hagin donat d'alta al sistema i que podran gaudir de funcionalitats que un usuari que 
no hagi iniciat la sessió no tindrà.

Un comerç tindrà sempre un comercial associat, aquest serà el comercial que hagi donat d'alta 
al sistema el comerç.

Tot  usuari  estarà  associat  a  una  població.  La  població  serà  utilitzada  a  l'hora  de  les 
estadístiques i les cerques per tal de mostrar productes en funció de les característiques de l'usuari. 
Per altra banda, una població estarà associada a una zona. S'entendrà per zona una comarca, 
subcomarca o regió del territori que abasti un conjunt de pobles coneguda popularment.

Campanyes i productes

Els comerços podran crear campanyes i una campanya sempre tindrà un comerç relacionat. 

A  les  campanyes  se'ls  hi  podrà  fer  valoracions  i/o  comentaris.  D'aquestes  valoracions  o 
comentaris se'n guardarà el moment el qual s'han fet per finalitats estadístiques i també l'usuari per 
registre d'activitat.

Una campanya sempre tindrà com a mínim un producte associat, aquest serà el producte o  
conjunt de productes dels quals se'n farà l'oferta. Els productes d'una campanya estaran associats 
a un tipus de producte per tal de tenir una classificació jeràrquica de famílies i donar la possibilitat a 
cerques més acurades en funció del tipus de producte desitjat.

Publicitat i finances

Un comerç podrà comprar espais publicitaris per tal de penjar bàners. Es prefixaran els espais  
publicitaris i es mantindrà la relació d'espai comprat (Espai Ocupat) amb l'espai prefixat.

De la mateixa manera, també es donarà la possibilitat de que un comerç pugui comprar un  
Plus Publicitari i afavorir així la presència de les seves campanyes o comerços als resultats de les 
cerques. Existiran una sèrie de Plus Publicitaris prefixats que aniran relacionats amb una ocupació 
d'aquell plus per una durada determinada (Plus Ocupat).

Tan en el cas de la compra d'un espai publicitari com un plus publicitari, sempre hi haurà un 
pagament que relacionarà el Plus o Espai Ocupat.

L'altre pagament que hi ha és el de les quotes. Els comerços que vulguin fer  campanyes 
publicitàries o ser visibles de cara al públic hauran de tenir una quota vigent. El Comerç tindrà un 
atribut que serà el tipus de quota, aquest tipus de quota marcarà aquest estat de vigor o no. En cas  
que l'estat sigui “domiciliada”, cada període de cobrament es crearà una Quota nova.

Quan un usuari es dóna de baixa, l'estat del “TipusQuota” passa a estar desactivada i, per  
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tant, el comerç no podrà ser vist pels visitants ni les seves campanyes tampoc.

Per cada quota de cada comerç hi haurà una comissió. Aquesta comissió és la que cobrarà el 
comercial responsable del comerç. En principi, el percentatge de les comissions ha de ser sempre 
el mateix per tots els comercials. Per a això, hi ha la classe “Preferències” que guardarà el valor del 
percentatge  de les  comissions  per  si  es  modifica.  Ara  bé,  amb l'objectiu  de  preveure  i  donar 
versatilitat, s'ha assignat un atribut “Comissió” al “Comerç” per tal que es guardi el percentatge de 
comissió que s'emporta per si mai es vol fer alguna modificació particular.

En aquesta taula de preferències, també s'hi emmagatzemarà la durada de les campanyes 
durant la vigència de les quotes.

Servei d'atenció a l'usuari: missatges i notificacions

Atès que els usuaris del web podran informar d'incidències, sol·licitar baixes,  altres, etc, la 
classe  “Notificació”  reflectirà  tot  aquest  tipus  de  comunicacions.  Una  notificació  podrà  ser  de 
diferents tipus en funció del que es vulgui comunicar. 

Els  administradors  del  sistema  podran  respondre  aquestes  notificacions  mitjançant  un 
“Missatge”.  Aquest  missatge  podrà  ser  resposta  d'una  notificació  tal  com  hem  dit  ara  o  bé 
l'enviament directe a algun dels usuaris. Un usuari que no sigui administrador no podrà enviar un 
missatge a un usuari administrador excepte en el cas que sigui en resposta d'un altre missatge 
procedent d'un administrador. 

Per cada parell missatge-usuari hi haurà una “Lectura” que servirà per saber si un usuari ha 
llegit o no aquell missatge. Com que un administrador podrà enviar el mateix missatge a més d'un 
usuari, caldrà mantenir aquesta relació a part i no en el mateix missatge mitjançant un atribut.

Subscripcions i Cerques

Els usuaris podran crear subscripcions per tal de rebre-les per correu. Cada subscripció estarà 
associada a un o més parell de valors-criteris. 

Un criteri  serà un tipus de valor. Per exemple: “campanya”, “comerç”, “població”, “tipus de 
producte”, etc. I el valor serà el que definirà aquest criteri. Per exemple: el valor del criteri “comerç”  
podria ser “Consumibles Ferran” o el valor de “preu” podria ser “10” euros.

Per tan, una la definició d'una subscripció vindrà donada per aquestes parelles. 

Pel que fa les cerques,  funcionaran igual  que les subscripcions i  d'aquesta manera, d'una 
cerca sempre se'n podrà arribar a crear una subscripció. De fet, els resultats d'una subscripció 
sempre seran els primers resultats d'una cerca.

Estadístiques

Per tal que els usuaris puguin obtenir estadístiques del sistema, caldrà tenir una classe que 
se'n encarregarà. Aquesta classe en derivaran els valors que es mostraran a partir de la informació 
del sistema.
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Sessió

Quan un usuari entri al sistema amb el seu usuari i contrasenya caldrà obrir una nova sessió 
per tal de recordar-lo com a identificat.

Restriccions textuals

– Dos  pagaments  d'un  mateix  Espai  Ocupat  són  en  intervals  de  dates  diferents  i  no 
solapades.

– Dos pagaments d'un mateix Plus Ocupat són en intervals de dates diferents i no solapades.

– Un mateix Comentari no pot pertànyer a un Comerç i una Campanya alhora.

– Una Quota no tindrà relacionada una Comissió quan el Comerç vinculat a la Quota no 
tingui relacionat amb un Comercial.

– Només els usuaris de tipus Administrador poden enviar missatges que aquests no siguin en 
resposta d'un altre.
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 7.3  VOPC i Diagrames de seqüència 

 7.3.1  Introducció

Al llarg dels següents subapartats es descriurà cada cas d'ús en termes d'anàlisi. Per tal de 
complementar la descripció, s'utilitzaran els diagrames VOPC, on es veurà la relació entre classes, 
i  els  diagrames  de seqüència,  on  s'hi  apreciarà  la  interacció  de  l'usuari  amb el  sistema i  els 
diferents procediments interns.

En qualsevol  dels  casos,  l'usuari  implicat  a l'acció  sempre interacciona amb la capa límit,  
aquesta amb la de control i aquesta amb l'entitat. Per tant, de cada tipus de diagrama només se'n  
detallarà particularitats o decisions preses justificant els requisits de cada cas d'ús.

 7.3.2  Casos d'ús independents

  Iniciar Sessió

A l'hora d'iniciar  sessió serà necessari  establir  l'entitat  Sessió i  també tenir  accés al  tipus 
d'usuari i si aquest existeix mitjançant la capa de control dels usuaris.

Quan l'usuari hagi enviat el formulari d'iniciar sessió, el sistema comprovarà si l'usuari existeix i 
si es dóna el cas llavors crearà la sessió.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència

  

  

  Tancar sessió

A diferència d'iniciar sessió, quan un usuari vol tancar la sessió no es té en compte el tipus 
d'usuari, per tant, només caldrà eliminar la sessió relacionada amb ell.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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 7.3.3  Gestió de la informació

  Activar/desactivar campanyes

L'usuari que vulgui activar o desactivar una campanya ho tindrà a una sola acció. Aquesta 
serà transmesa fins l'entitat Campanya corresponent.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Activar/desactivar espai publicitari

L'usuari que vulgui activar o desactivar una campanya ho tindrà a una sola acció. Aquesta 
serà transmesa fins l'entitat Espai Publicitari corresponent.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Alta subscripció

Un usuari es podrà donar d'alta a subscripcions tan si està registrat com no. Ara bé, durant el  
procés s'ha de distingir si es tracta d'un usuari amb la sessió iniciada. Si és el cas, només caldrà  
vincular la nova subscripció amb l'usuari, en cas contrari, s'haurà de guardar alguna referència, en 
concret el correu, per tal de poder-hi vincular la subscripció.

  VOPC
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  Baixa subscripció

L'usuari  que  selecciona  donar-se  de  baixa  d'una  subscripció,  només  se  l'hi  demanarà  la 
conformitat de l'acció. En cas afirmatiu, es desactivarà la subscripció. Una subscripció donada de 
baixa no s'eliminarà ja  que així  es  preserva un registre  de  les  subscripcions  que hi  ha  hagut 
globalment com per usuari amb finalitats estadístiques.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Cercar

L'usuari  utilitzarà un formulari  per  a realitzar  una cerca.  Segons els  camps que ompli  els  
resultats presentats seran diferents. Es podrà buscar com a objectiu una campanya o un comerç. Si 
no s'especifica, es donaran resultats per a tots dos termes.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Crear campanya

L'usuari disposarà d'un formulari per tal de crear la campanya. Quan confirmi, es crearà una 
nova campanya que es relacionarà amb l'usuari que l'ha creat.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Crear espai publicitari

L'usuari que vulgui crear l'espai publicitari, anteriorment l'haurà comprat. Per tant, el que es 
farà  primer  dins  els  sistema és  obtenir  l'Espai  Ocupat  que  s'ha  comprat.  Quan  l'usuari  l'hagi 
modificat, s'actualitzaran els canvis i es crearà una validació que serà visible pels administradors 
del sistema.

  VOPC
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  Eliminar campanya

Un comerç podrà eliminar una campanya que hagi creat. Quan seleccioni fer-ho el sistema l'hi 
demanarà confirmació, ja que quan accepti s'esborrarà la informació relacionada amb la campanya.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Enviar subscripcions

L'encarregat d'enviar les subscripcions serà el sistema on s'allotgi l'aplicació web. Cada cert 
temps generarà les subscripcions i les enviarà als usuaris.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Fer comentari

Un usuari,  amb la  sessió iniciada o no,  quan seleccioni  fer  un comentari  a  un comerç  o 
campanya se l'hi mostrarà el formulari. Un cop omplert i procedeixi a l'enviament el sistema crearà 
una nova entitat Comentari i la vincularà amb l'usuari i el comerç o campanya.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Fer valoració

Un usuari, amb la sessió iniciada o no, quan vulgui fer una valoració seleccionarà directament 
la puntuació que vulgui atorgar al comerç o a la campanya. El sistema crearà una nova valoració la 
qual la vincularà amb l'usuari i amb la campanya o comerç.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Modificar campanya

Quan el  comerç  seleccioni  modificar  una  campanya,  se  l'hi  mostrarà  el  formulari  amb la 
informació de la campanya. Quan hagi fet els canvis i hagi procedit a l'enviament dels canvis, el  
sistema actualitzarà l'entitat corresponent.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Modificar espai publicitari

Quan el comerç seleccioni modificar un espai publicitari, se l'hi mostrarà el formulari amb la 
informació de l'espai. Quan hagi fet els canvis i hagi procedit a l'enviament dels canvis, el sistema 
actualitzarà l'entitat corresponent i sol·licitarà la validació als administradors.

Al diagrama no es mostra el desenvolupament de la sol·licitació de la validació ja que ha estat 
definit al cas d'ús Crear Espai Publicitari.

  VOPC

  Diagrama de seqüència

  Modificar subscripció

Un usuari podrà modificar les seves subscripcions sempre que sigui un usuari registrat amb la 
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sessió iniciada. Quan hagi seleccionat modificar una subscripció se l'hi mostrarà un formulari amb 
les característiques de la subscripció. Quan enviï els canvis realitzats, el sistema modificarà l'entitat 
corresponent a la subscripció.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Obtenir Campanyes Suggerides

Quan hi ha una petició d'obtenir les campanyes suggerides per part d'un usuari, el sistema el 
que farà serà una obtenció de campanyes a partir d'uns criteris. Aquests criteris seran variables 
segons cada usuari i la navegació d'aquest.

  VOPC

  Diagrama de seqüència

212



Estudi, anàlisi, disseny i prototipatge  7 Analysis Model

d'un nou portal web de serveis publicitaris

  Validar espai publicitari

Per tal de validar un espai publicitari, l'administrador obtindrà totes les sol·licituds pendents. De 
la llista retornada pel sistema en seleccionarà una. Quan la tingui seleccionada visualitzarà l'espai 
publicitari amb tota la informació. Al mateix temps podrà escriure un missatge amb el motiu de la 
resolució de la sol·licitud. Si denega la sol·licitud, el sistema només enregistrarà el missatge com 
una nova notificació vinculada a la sol·licitud i es mantindrà l'espai pendent de validar. En cas que 
es validi la sol·licitud, s'enregistrarà el missatge i l'espai quedarà validat.

D'aquesta forma, no hi haurà mai cap espai publicitari  que no estigui sota els criteris dels 
administradors.

  VOPC
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  Visualitzar ajuda

Quan  un  usuari  seleccioni  visualitzar  ajuda  el  sistema  mostrarà  una  pantalla  amb  ajuda 
textual.  La  informació  d'ajuda  serà  en  funció  de  la  pantalla  que  estigui  visualitzant  en  aquell 
moment.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar estadístiques

Qualsevol dels usuaris podrà veure estadístiques segons el seu rol. Quan seleccionin veure 
estadístiques, el sistema els hi retornarà la informació pertinent. Serà el Controlador Estadístiques 
que s'encarregarà de fer la consulta pertinent a l'entitat Estadístiques segons el rol. 

Al diagrama de seqüència es pot apreciar com un usuari anònim només pot visualitzar les  
estadístiques públiques.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar informació campanya

Quan un usuari seleccioni visualitzar campanya es mostrarà la informació relacionada amb 
l'entitat Campanya corresponent.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar llistat campanyes

Quan un usuari seleccioni visualitzar el llistat de campanyes, serà el controlador l'encarregat 
d'obtenir totes les campanyes visibles de cara el public i mostrar-les a través de la vista pertinent.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar subscripcions

Quan  un  usuari  seleccioni  visualitzar  les  subscripcions,  serà  el  controlador  l'encarregat 
d'obtenir totes les subscripcions relacionades amb l'usuari. Aquest, però, haurà de ser un usuari 
registrat, ja que un usuari anònim amb subscripcions no les podrà visualitzar, només donar-se'n de 
baixa.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 7.3.4  Gestió d'usuaris

  Alta comerç

El  comercial  que vulgui  donar  d'alta  un  comerç  ho  farà  mitjançant  un  formulari.  Quan  el 
comercial procedeixi a enviar la informació, el sistema comprovarà que no hi hagi cap comerç amb 
aquell nom. Si no existeix, el controlador crearà una nova entitat de  Comerç amb la informació 
transmesa  i  el  vincularà  amb  el  comercial.  D'aquesta  manera  el  comerç  estarà  associat  al  
comercial.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Alta comercial

L'administrador que vulgui donar d'alta un comercial ho farà mitjançant un formulari.  Quan 
l'administrador  procedeixi  a  enviar  la  informació,  el  sistema  comprovarà  que  no  hi  hagi  cap 
comercial amb aquell nom. Si no existeix, el controlador crearà una nova entitat de Comercial amb 
la informació transmesa. 

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Alta usuari

Un usuari  es  podrà  registrar  al  sistema a  través  d'un  formulari.  Com els  dos  casos  d'ús 
anteriors, un cop s'enviï la petició amb la informació, es comprovarà que no hi hagi cap usuari amb 
la mateixa informació i el controlador s'encarregarà de crear una nova instància d'Usuari.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Baixa comerç

Els administradors seran els encarregats de donar de baixa un comerç. Per fer-ho ompliran un 
formulari amb el missatge a enviar al comerç. 

Quan  l'administrador  confirmi  el  formulari,  el  controlador  s'encarregarà  d'obtenir  les 
campanyes relacionades amb el comerç i de desactivar-les. Les campanyes es desactivaran per tal 
de mantenir l'historial de campanyes i, en cas que el comerç torni a operar, mantenir-li la relació.

Un cop desactivades les campanyes, es desactivarà el comerç. Si la baixa és a través d'una 
sol·licitud, es respondrà amb el missatge. Sinó, es crearà una nova notificació i es vincularà amb el  
comerç.

  VOPC
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  Baixa comercial

Els administradors seran els encarregats de donar de baixa un comerç. Per fer-ho ompliran un 
formulari amb el missatge a enviar al comercial. 

Quan l'administrador confirmi el formulari, el controlador s'encarregarà d'obtenir els comerços 
associats. S'enviarà una notificació a cada comerç informant-los-hi del canvi i se'ls associarà amb 
els administradors enlloc del comercial.

Finalment, es procedirà a la desactivació del comercial. Si la baixa és a través d'una sol·licitud, 
es respondrà amb el missatge. Sinó, es crearà una nova notificació i es vincularà amb el comercial.

  VOPC
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  Modificar comerç

El  comerç  que  vulgui  modificar  les  seves  dades  haurà  d'omplir  i  enviar  un  formulari.  La 
informació transmesa serà actualitzada a l'entitat del Comerç.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Modificar comercial

El comercial que vulgui modificar les seves dades haurà d'omplir  i  enviar  un formulari.  La 
informació transmesa serà actualitzada a l'entitat del Comercial.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar alta comerç

Un  usuari  podrà  sol·licitar  l'alta  del  seu  comerç.  Quan  ho  faci  omplirà  un  formulari  amb 
informació corresponent al comerç. El formulari enviat serà tractat pel controlador de l'acció el qual 
crearà una nova entitat de Notificació pels administradors.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar alta comercial

Un usuari podrà sol·licitar donar-se d'alta de comercial. Quan ho faci omplirà un formulari amb 
la informació necessària i, quan sigui enviat, serà tractat pel controlador de l'acció el qual crearà 
una nova entitat de Notificació pels administradors.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar baixa comerç

Un comerç que es vulgui donar de baixa haurà de sol·licitar-la als administradors del sistema. 

El  comerç  que  sol·liciti  la  seva  baixa  omplirà  un  formulari  indicant-ne  el/s  motiu/s.  El 
controlador de l'acció recollirà la informació i crearà una nova entitat de  Notificació i la vincularà 
amb els administradors del sistema.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar baixa comercial

Un  comercial  que  es  vulgui  donar  de  baixa  haurà  de  sol·licitar-la  als  administradors  del  
sistema. 

El  comercial  que  sol·liciti  la  seva  baixa  omplirà  un  formulari  indicant-ne  el/s  motiu/s.  El 
controlador de l'acció recollirà la informació i crearà una nova entitat de  Notificació i la vincularà 
amb els administradors del sistema.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar informació comerç

L'usuari, ja sigui un comerç, un comercial, un administrador o un usuari, que seleccioni un 
comerç en veurà la seva informació. El controlador de l'acció s'encarregarà d'obtenir la informació 
relacionada amb l'entitat seleccionada per l'usuari.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar informació comercial

El  comerç   o  administrador  que  seleccioni  un  comercial  en  veurà  la  seva  informació.  El 
controlador de l'acció s'encarregarà d'obtenir la informació relacionada amb l'entitat seleccionada 
pel comerç o administrador. 

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar llistat comercials

Els administradors del sistema podran veure el llistat de comercial existents. El controlador 
encarregat  de  l'acció  s'encarregarà  de  recórrer  totes  les  entitats  Comercial actives  i  inactives 
segons els criteris especificats.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar llistat comerços

Els usuaris podran veure el llistat de comerços actius al sistema. El controlador encarregat de 
l'acció s'encarregarà de recórrer totes les entitats Comerç actives i mostrar-les a través de la vista.

A més a més, els administradors tindran la capacitat de veure els comerços inactius.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 7.3.5  Gestió del Servei d'Atenció al Client (SAT)

  Obrir incidència

Un usuari podrà obrir una incidència, ja sigui per contingut inadequat, per problemes tècnics o 
campanyes fraudulentes, a partir del formulari que se l'hi mostrarà quan iniciï l'acció.

Quan enviï la informació que se l'hi demana, el controlador corresponent crearà i guardarà una 
incidència nova. Aquesta incidència la vincularà amb l'usuari que l'ha creat i l'hi enviarà un missatge 
confirmant la recepció.

  VOPC

  

  Diagrama de seqüència
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  Respondre notificació

Els administrador podran respondre les notificacions a partir del formulari que se l'hi mostrarà 
quan iniciï l'acció.

Quan enviï la informació, el controlador corresponent crearà i guardarà una nova notificació.  
Aquesta notificació la vincularà amb la notificació que ha rebut d'un usuari i l'hi enviarà un correu.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Suggerir comerç

Els usuaris podran suggerir  comerços als administradors a partir  del formulari  que se'ls hi 
mostrarà quan iniciïn l'acció.

Quan enviïn la informació, el controlador corresponent crearà i guardarà una nova notificació 
la  qual  serà  vinculada  amb  l'usuari  que  l'ha  creat.  La  nova  notificació  serà  visible  pels 
administradors.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Suggerir població

Els usuaris podran suggerir poblacions als administradors a partir del formulari que se'ls hi 
mostrarà quan iniciïn l'acció.

Quan enviïn la informació, el controlador corresponent crearà i guardarà una nova notificació 
la  qual  serà  vinculada  amb  l'usuari  que  l'ha  creat.  La  nova  notificació  serà  visible  pels 
administradors.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar notificacions

Quan els  administradors  vulguin  visualitzar  les  notificacions,  el  controlador  encarregat  de 
l'acció recorrerà totes les instàncies de l'entitat Notificació per tal de mostrar-les a l'usuari.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 7.3.6  Gestió financera

  Ajustar comissions

Els administradors podran ajustar les comissions mitjançant un formulari. Quan hagin introduït 
el  percentatge  de  comissions  que  s'emportarà  cada  comercial,  el  sistema  modificarà  l'entitat 
corresponent.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Ajustar durada de campanya

Els administradors podran ajustar la durada de les campanyes mitjançant un formulari. Quan 
hagin  introduït  el  temps màxim que durarà  cada campanya com activa,  el  sistema modificarà 
l'entitat corresponent.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Ajustar preus publicitaris

Els administradors podran ajustar la relació de preus publicitaris per cada espai o plus que 
tinguin definit mitjançant un formulari on es hi hagi el conjunt de relació de preus. Quan l'usuari  
guardi  la  informació,  el  controlador  s'encarregarà,  per  cada entitat  d'espai  publicitari  i  de  plus 
publicitari, actualitzar-ne les dades.

  VOPC
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  Baixa pagament quota

El comerç podrà donar-se de baixa cancel·lant el pagament de la propera quota. Quan iniciï 
l'acció se l'hi demanarà la confirmació. Un cop confirmat, el controlador corresponent desactivarà la 
renovació.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Comprar espai publicitari

La compra d'un espai publicitari per part d'un comerç es basarà en dos passos. 

El primer pas serà l'obtenció de la llista d'espais publicitaris. El controlador recorrerà totes les 
entitats d'Espais Publicitaris i les mostrarà a l'usuari.

El  segon pas serà la  selecció i  compra de l'espai.  Quan es  faci  el  pagament,  el  sistema 
interaccionarà amb la plataforma de pagament del banc. Quan aquesta hagi confirmat el pagament, 
el  controlador  s'encarregarà  de  crear  un  nou  pagament  al  sistema  i  el  vincularà  amb  l'espai  
publicitari  triat. A continuació crearà una ocupació de l'espai publicitari el qual el vincularà amb 
l'usuari. Per tal de tenir relacionats l'espai publicitari i la seva ocupació, es vincularà aquesta última 
amb el  pagament.  Per  tant,  un pagament serà només d'un espai  publicitari  i  una ocupació en 
concret d'aquell mateix espai publicitari.

  VOPC
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  Comprovar impagats

Els administradors podran visualitzar una llista del comerços que tinguin pagaments pendents 
de fer. El controlador de l'acció s'encarregarà de recórrer totes les entitats de Quota no pagades i, 
per cada una d'aquestes, obtenir-ne el comerç associat.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Pagar plus publicitari

La compra d'un plus publicitari per part d'un comerç es basarà en dos passos. 

El primer pas serà l'obtenció de la llista de plus publicitaris. El controlador recorrerà totes les 
entitats d'Plus Publicitari i les mostrarà a l'usuari.

El  segon pas serà la selecció i  pagament del  plus.  Quan es faci el  pagament,  el  sistema 
interaccionarà amb la plataforma de pagament del banc. Quan aquesta hagi confirmat el pagament, 
el  controlador  s'encarregarà  de  crear  un  nou pagament  al  sistema i  el  vincularà  amb el  plus  
publicitari triat. 

A continuació crearà una ocupació de plus publicitari el qual el vincularà amb l'usuari. Per tal  
de  tenir  relacionats  el  plus  publicitari  i  la  seva  ocupació,  es  vincularà  aquesta  última  amb el  
pagament.  Per  tant,  un  pagament  serà  només  d'un  plus  publicitari  i  una ocupació  en  concret  
d'aquell mateix espai publicitari.

Finalment, s'enviarà la factura al comerç que ha fet el pagament. 

  VOPC
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  Pagar quota

El pagament de quota que es faci a través de l'aplicació web serà mitjançant la plataforma de 
pagament del banc. Quan el comerç hagi fet el pagament, el controlador s'encarregarà d'obtenir el 
comercial associat al comerç.

El següent consistirà en la creació d'una nova entitat Quota que serà vinculada amb l'usuari i 
se l'hi enviarà la factura.

Finalment,  el  controlador crearà la comissió corresponent pel  comercial  i  la vincularà amb 
aquest.

  VOPC
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  Visualitzar historial comissions

Tan els comercials com els administradors podran veure un llistat de comissions. En el cas 
dels comercial es mostrarà el llistat en relació al seu usuari.

El controlador encarregat de l'acció recorrerà les diferents entitats Comissió per tal  d'obtenir la 
llista.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar historial facturació

Tan els comerços com els administradors podran veure un llistat de facturació. En el cas dels 
comerços es mostrarà el llistat en relació al seu usuari.

El controlador encarregat de l'acció recorrerà les diferents entitats Pagaments per tal  d'obtenir 
la llista de facturació.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 8  Design Model

 8.1  Introducció
A continuació, se seguirà la línia de l'apartat anterior però enlloc de mostrar els casos d'ús des 

d'un  punt  de  vista  més  en alt  nivell,  es  definiran  tenint  en  compte  la  tecnologia  i  els  patrons 
arquitectònics  que s'utilitzaran.

La  informació  que  es  detalla  en  aquest  apartat  serà  en  base  a  l'anterior,  és  a  dir,  amb 
l'estructura de 3 capes. 

Pels no avesats al món de l'enginyeria del software, l'únic concepte nou que apareix és el de  
patró arquitectònic. Un patró arquitectònic és una forma de representar i  tenir  organitzades les  
classes del sistema. Serveixen per donar-li  al  programari característiques com ara escalabilitat,  
usabilitat, canviabilitat, etc. Al llarg de l'apartat es detallen els patrons utilitzats i el motiu.

Com a l'apartat anterior, en aquest també s'hi mostrarà el diagrama conceptual, els VOPC i els 
diagrames  de  seqüència.  El  diagrama  conceptual  que  s'hi  mostra  és  a  partir  del    diagrama 
conceptual del model d'anàlisis. La diferència entre un i altre és la normalització que s'hi ha aplicat.  
La normalització és el canvi o redefinició de classes del model conceptual d'anàlisis per tal que 
puguin ser classes software del programa.

 8.2  Model Conceptual Normalitzat
El model conceptual que es mostra a continuació s'ha obtingut a partir del model conceptual 

del model d'anàlisis. El procés de normalització que s'hi ha aplicat no ha comportat grans canvis, 
només dos. 

El  primer  canvi  ha  estat  la  supressió  de  les  classes  associatives  Pagament Quota, 
Pagament Espai i  Pagament Plus. Per tal de continuar mantenint la semàntica, s'ha creat 
dues noves classes Espai Ocupat i  Plus Ocupat, les quals representen la creació i compra 
d'un espai publicitari o un plus publicitari respectivament. Finalment, la classe Pagament no té cap 
herència i es distingeixen els tipus de pagament mitjançant un l'atribut “tipus”.

El segon canvi correspon a l'eliminació de la classe associativa  Lectura.  S'ha creat una 
nova classe MissatgeUsuari, la qual conté l'atribut booleà “Llegit”, relacionada directament amb 
Missatge i Usuari . Aquesta classe reflecteix la relació dels missatges de l'usuari sabent en tot  
moment quins estan llegits i quins no.
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 8.3  Patrons Aplicats
Tal com s'ha especificat en apartats anteriors, el  model estructural  que es planteja com a 

solució arquitectònica és un disseny a tres capes en un servidor centralitzat. Durant tot el procés 
d'anàlisis ja s'ha tingut en compte aquesta divisió i tot el detall de casos d'ús es pot veure amb la 
interacció de les tres capes.

Entrant en aspectes de disseny, s'han utilitzat diferents patrons per tal d'estructurar el sistema 
i obtenir un producte canviable i fàcil de mantenir. El patró central és el Model Vista Controlador 
(MVC) en conjunció als altres patrons.

A continuació es mostra la comunicació global d'aquest patrons entre ells i, seguidament, es  
van detallant tots els patrons utilitzats i les implicacions que això comporta.

  Visió General

Al diagrama següent s'aprecia l'estructura global de tots els patrons. Bàsicament, cal destacar 
com l'usuari envia les seves peticions que són capturades per un controlador principal, el Front 
Controller, i el que n'obté són les vistes (associades a cada acció).

  Patró MVC

El patró MVC s'utilitza gràcies a la capacitat d'abstracció que té per resoldre el paradigma 
client-servidor basat en web. Tal com marca la definició tradicional, està compost pels controladors, 
les vistes i els models.

En relació al projecte, els controladors són definits com els controladors de cada cas d'ús. 
Segons el cas d'ús que s'estigui executant, intervindrà un controlador o un altre. La funcionalitat 
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bàsica d'aquests serà la delegació de les accions de model a les classes del domini pertinents i la  
crida del controlador de la vista corresponent al cas d'ús. Juntament amb el següent apartat es 
mostren les imatges que reflecteixen aquest patró.

La part de vistes del MVC estaran representades per una controlador de vista per cada cas  
d'ús. Les funcions dels controladors serà la de mostrar les vistes segons l'estat de cada cas d'ús.

Pel que fa el model, aquest correspondrà a tota la part del domini representada pel model 
conceptual vist anteriorment. Per tant, no es mostra cap gràfic addicional.

La conjunció de totes aquestes parts construiran tota la lògica de negoci que prové del model 
d'anàlisis. El fet que estigui estructurat en aquestes parts ens proporcionarà desacoblament entre 
les classes de domini i les decisions a prendre.

  Patró Front Controller

El patró Front Controller s'utilitzarà com a punt d'entrada al sistema. L'aplicació d'aquest patró 
es deu a la necessitat d'interceptar les peticions dels usuaris. Tal com està dissenyat un sol Front  
Controller  serà  suficient  per  capturar  les  peticions,  processar  l'entrada  d'aquestes  i  fer  certes 
operacions prèvies comunes al sistema.

A més, si en un futur es plantegen canvis que puguin determinar accions de conjunts més 
específics, es podria arribar a donar el cas que es necessités un altre punt d'entrada diferent. En 
aquesta situació, no hi hauria cap problema d'escabilitat per tal d'introduir un nou Front Controller.

A  continuació,  es  mostren  els  diagrames  que  inclouen  el  patró  Front  Controller  i  els 
controladors de casos d'ús. Al mateix temps es mostren els diagrames dels controladors vista. Els 
diagrames es mostren per parts en funció de quin paquet pertanyen els casos d'ús.

  Casos d'ús independents
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  Gestió SAT
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  Gestió Financera





  Gestió Informació





  Gestió Usuaris
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  Patró Data Mapper

Arribant  ja  a  la  capa de dades,  s'introdueix  el  patró  Data  Mapper.  Aquest  s'utilitza  en  el 
mapping entre el domini i la base de dades. Per tal de mantenir el màxim aïllament entre les dues 
capes, Data Mapper serà l'encarregat de reflectir les dades del domini que han de ser persistents a 
la base de dades i, al mateix, l'encarregat de l'abstracció de les dades de la base de dades a les 
classes del domini. Per tant, aquest patró aconseguirà separar el domini i la base de dades de tal 
manera que un no haurà de conèixer l'estructura de l'altre.

Aquest patró s'aplicarà a cada classe del domini que tingui persistència a la base de dades.
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 8.4  Casos d'ús

 8.4.1.1  Casos d'ús independents

  Iniciar Sessió

Quan un usuari vulgui iniciar sessió, introduirà l'usuari i contrasenya al formulari. L'aplicació 
cercarà a la  base de dades a través del  mapper  l'àlies d'usuari.  Si  existeix  en comprovarà la 
contrasenya que sigui correcta i, en cas afirmatiu, crearà una sessió nova tot mostrant la pàgina 
d'inici de l'usuari.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Tancar sessió

Si un usuari vol tancar la sessió, automàticament quan ho digui es destruirà la sessió que tenia 
oberta fins al moment i se'l  tornarà a la pàgina pública del web.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 8.4.1.2  Gestió de la informació

  Activar/desactivar campanyes

En qualsevol dels dos casos (activar o desactivar), al moment de fer un dels canvis, el domini 
haurà d'obtenir la campanya en qüestió de la base de dades per tal de poder-l'hi modificar l'estat. 
Un cop obtinguda, es canviarà d'activa a inactiva (o viceversa), s'actualitzaran els canvis a la base 
de dades i  es mostrarà la campanya a l'usuari amb el canvi produït.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Activar/desactivar espai publicitari

En qualsevol dels dos casos (activar o desactivar), al moment de fer un dels canvis, el domini 
haurà d'obtenir  l'espai publicitari  en qüestió de la base de dades per tal de poder-l'hi  modificar 
l'estat. Un cop obtingut, es canviarà d'actiu a inactiu (o viceversa), s'actualitzarà el canvi a la base 
de dades i  es mostrarà l'espai publicitari amb l'estat canviat.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Alta subscripció

En aquest cas, es diferencien dos casos, quan l'usuari que fa una subscripció està registrat 
amb la sessió iniciada i quan és un usuari anònim o visitant. 

Tan si es tracta d'un tipus d'usuari o d'un altre, es mostrarà un formulari amb els criteris que 
contindrà la subscripció.  Un cop s'hagi  enviat  el  formulari,  el  flux del  cas d'ús és particular  de 
cadascú.

En el cas d'un usuari anònim, es buscarà a la base dades que no hi hagi cap usuari amb 
aquell mateix correu electrònic. En cas que sigui així, es crearà un usuari anònim i es guardarà a la 
base de dades. A partir d'aquí es crearà una subscripció que estarà desactivada i vinculada amb 
aquest  usuari  anònim creat.  A partir  d'aquí,  es  mostrarà un missatge conforme s'ha enviat  un 
correu electrònic a l'usuari. D'aquesta manera no es podrà posar un correu qualsevol a no ser que 
se'n disposi de l'accés d'aquest.

Un cop l'usuari accedeixi al correu i cliqui a l'enllaç que se l'hi proporcioni, s'haurà d'obtenir de 
la  base  de  dades  la  subscripció  corresponent,  canviar-l'hi  l'estat  a  activada  i  fer  els  canvis  
persistents.  Un cop acabat  el  procediment  es  mostrarà  la  pantalla  de  la  subscripció  que s'ha 
realitzat.

Per altra banda, quan es tracti d'un usuari registrat, al moment que s'envia el formulari, només 
caldrà  obtenir  l'usuari  de  la  base  de  dades,  crear  la  subscripció,  vincular-lo  amb  l'usuari  i 
emmagatzemar la informació. Un cop fet això es mostrarà la pantalla de subscripcions de l'usuari 
amb la visualització d'aquesta.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Baixa subscripció

Quan un usuari vulgui donar de baixa un subscripció, se l'hi mostrarà un formulari demanant-
l'hi  la  confirmació.  Un cop ho confirmi,  es recuperarà la subscripció  de la  base de dades i  es 
desactivarà fent persistents els canvis. Al final se l'hi mostrarà un missatge de confirmació.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Cercar

L'usuari  que realitza una cerca especificarà una sèrie  de criteris.  En funció de si  aquests 
criteris estan relacionats a buscar campanyes o comerços el flux serà diferent. En el cas que el 
criteris siguin només per a campanyes, només s'executaran funcions de cerca per a campanyes. 
Ídem per els comerços. En cas que es tinguin en compte els dos conceptes la cerca serà genèrica.

El diagrama de seqüència ens mostra aquesta diferenciació. Pel que fa la a les dues cerques 
concretes, campanyes i  comerços,  s'especifica el  flux de les operacions a part  per  fer-ho més 
entenedor.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Crear campanya

Quan un  comerç  procedeixi  a  crear  una  campanya  se  l'hi  mostrarà  un  formulari.  Aquest 
demanarà tota la informació relacionada amb la campanya. Com que el comerç haurà de relacionar 
el producte que vol ofertar amb un dels tipus de producte del sistema, abans de mostrar el formulari 
a l'usuari, l'aplicació haurà de recuperar el llistat de productes de la base de dades.

Un cop enviat el formulari  es crearà la campanya. La campanya podrà contenir  un o més 
productes  i,  per  cada  un,  es  crearà  una  instància  de  producte.  Cada  instància,  tan  si  és  de 
productes com de la campanya, es guardarà a la base de dades. Un cop fet això, es mostrarà la 
campanya creada a l'usuari.

  VOPC

          283



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

  Diagrama de seqüència
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  Crear espai publicitari

La creació d'un espai publicitari consistirà en guardar la informació que hi ha de sortir a través 
d'un  formulari.  Un  cop  penjada,  es  modificarà  l'espai  ocupat  amb  la  nova  informació.  Cada 
modificació d'un espai publicitari necessitarà un validació per part dels administradors. Per aquest 
motiu, s'enviarà una notificació un cop guardats els canvis.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Eliminar campanya

El  comerç  que  elimini  una  de  les  seves  campanyes  ho  farà  de  forma irreversible.  Quan 
procedeixi a fer-ho se l'hi demanarà confirmació. Aquesta confirmació anirà acompanyada de la 
visualització de la campanya per tal de que no hi hagi dubtes. Per a això, caldrà obtenir de la base 
de dades la campanya.

Un cop confirmat, s'obtindrà la campanya de la base de dades i es comunicarà al mapper que 
s'eliminarà. El fet que s'obtingui abans de comunicar l'eliminació és degut a que s'ha de comprovar  
que la campanya existeix i és de l'usuari. 

Al final, es mostrarà la confirmació del procés per pantalla.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Enviar subscripcions

Les subscripcions dels usuaris seran enviades automàticament pel sistema. El sistema haurà 
de recopilar totes les subscripcions per cada usuari i enviar un correu per a elles.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Fer comentari

A l'usuari  que vulgui  fer  un  comentari  a  un  comerç  o  una campanya se  l'hi  mostrarà  un 
formulari que contindrà el text del missatge. Un cop enviat aquest formulari, es crearà una instància 
de comentari i es guardarà a la base de dades. A continuació, caldrà vincular-lo amb la campanya 
o comerç que es comenta. Per això, s'haurà d'obtenir la campanya o comerç de la base de dades i  
vincular-hi el comentari. Al final del procés, es mostrarà el comentari realitzar a l'usuari.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Fer valoració

L'usuari que vulgui fer un comentari a un comerç o una campanya haurà de seleccionar la 
puntuació corresponent. El sistema enregistrarà el moviment de l'usuari i en crearà una instància 
de valoració.  Aquesta instància serà guardada a la base de dades i es vincularà amb el comerç o  
campanya corresponent.  

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Modificar campanya

Per modificar una campanya es mostrarà un formulari al comerç amb els camps modificables 
de la campanya. Si aquests camps anteriorment ja s'havien omplert, ara també ho estaran amb la 
informació introduïda anteriorment. Per a això, s'haurà de recuperar la campanya de la base de 
dades abans de mostrar el formulari.

Un cop enviat  el  formulari,  s'obtindrà la  instància  de  campanya de la  base de dades,  es 
modificarà i s'actualitzarà la informació corresponent. 

Finalitzat el procés, es mostrarà la campanya al comerç amb els canvis aplicats.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Modificar espai publicitari

Per  modificar  un  espai  publicitari  es  mostrarà  un  formulari  al  comerç  amb  els  camps 
modificables de l'espai. Si aquests camps anteriorment ja s'havien omplert, ara també ho estaran 
amb la informació introduïda anteriorment. Per a això, s'haurà de recuperar l'espai publicitari de la  
base de dades abans de mostrar el formulari.

Un cop enviat el formulari, s'obtindrà la instància de l'espai publicitari de la base de dades, es 
modificarà i s'actualitzarà la informació corresponent. 

Finalitzat el procés, es mostrarà l'espai publicitari al comerç amb les modificacions que s'hagin 
fet.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Modificar subscripció

Per  modificar  una  subscripció  es  mostrarà  un  formulari  a  l'usuari  amb  els  camps  que 
actualment té.  Per  a  això,  s'haurà de recuperar  la subscripció de la base de dades abans de 
mostrar el formulari. En aquest formulari podrà afegir o treure els criteris que desitgi.

Un cop enviat el formulari, s'obtindrà la instància de la subscripció de la base de dades, es 
modificarà i s'actualitzarà la informació corresponent. 

Finalitzat el procés, es mostrarà la subscripció al comerç amb les modificacions que s'hagin 
fet.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Obtenir Campanyes Suggerides

A l'hora de suggerir campanyes, en cas que l'usuari estigui visualitzant la informació d'una 
campanya, s'obtindran campanyes de les característiques similars als productes de la campanya 
que  està  visualitzant.  A  més  a  més,  en  qualsevol  cas,  obtindrà  campanyes  en  funció  de  les 
característiques de l'usuari, en especial, la població.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Validar espai publicitari

L'administrador que vulgui validar un espai publicitari, seleccionarà una sol·licitud de les que 
tingui. En fer-ho se l'hi mostrarà la vista de la sol·licitud seleccionada. 

Si l'administrador valida correctament la sol·licitud,   s'obtindrà l'espai ocupa de la base de 
dades i  es modificarà per tal  de validar-lo.  Aquest  pas no serà portat  a terme en cas que no 
s'accepti l'espai publicitari. En ambdós casos, però, s'enviarà un missatge informant de la decisió  
presa.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar ajuda

Quan un usuari seleccioni ajuda en algun moment, s'enviarà al servidor una petició amb el lloc 
on s'ha clicat. A través del mapper es consultarà l'ajuda relacionada amb el lloc i es mostrarà la 
vista d'ajuda amb la informació obtinguda.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar estadístiques

Tal com s'ha dit en apartats anteriors, la visualització de les estadístiques anirà subjecte al 
tipus d'usuari. En qualsevol cas, el funcionament serà sempre el mateix: el controlador del cas d'ús  
obtindrà la informació pertinent a través del mapper, cridant unes funcions o unes altres en funció 
de l'usuari, i passant la informació obtinguda a la vista.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar informació campanya

Quan  un  usuari  seleccioni  veure  la  informació  d'una  campanya,  el  sistema  obtindrà  la 
informació de la campanya de la base de dades. A part d'això, també n'obtindrà les valoracions i  
comentaris fets relacionats amb aquesta campanya. 

Finalment, mostrarà en conjunt tota aquesta informació a l'usuari a través del controlador de 
vistes del cas d'ús.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar llistat campanyes

En una petició de veure llistat de campanyes, s'obtindrà totes les campanyes i es passaran al 
controlador de vistes que en mostrarà un llistat. 

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar subscripcions

Al moment de mostrar les subscripcions d'un usuari registrat, el sistema haurà d'obtenir-ne 
totes les que hi estiguin relacionades i mostrar-ne el detall de cada una. 

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 8.4.1.3  Gestió d'usuaris

  Alta comerç

El comercial o administrador que vulgui donar d'alta un comerç se l'hi mostrarà un formulari  
amb la informació necessària. Un d'aquests camps serà la població, el qual el contingut s'haurà 
d'extreure de la base de dades.

Un cop enviat el formulari, es crearà una nova instància de comerç vinculada al comercial que  
el doni d'alta i es faran persistents els canvis a la base de dades. Un cop acabat, es mostrarà la  
confirmació d'alta.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Alta comercial

L'administrador  que vulgui  donar  d'alta  un  comercial  se l'hi  mostrarà  un  formulari  amb la 
informació necessària. Un d'aquests camps serà la població, el qual el contingut s'haurà d'extreure 
de la base de dades.

Un cop enviat el formulari, es crearà una nova instància de comercial i es faran persistents els  
canvis a la base de dades. Un cop acabat, es mostrarà la confirmació d'alta.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Alta usuari

L'usuari visitant que es doni d'alta al sistema haurà d'omplir un formulari amb les dades. Un 
cop validades les dades i comprovat que l'usuari triat no existeix, s'inserirà la informació a la base 
de dades. A continuació, se l'hi enviarà un correu de confirmació i se l'hi informarà mostrant-l'hi una 
vista amb un missatge informatiu.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Baixa comerç

L'administrador que doni de baixa un comerç obtindrà primerament un formulari per explicitar  
el motiu de la baixa. Un cop enviat, es produirà l'acció.

Primerament,  s'obtindrà el  comerç de la base de dades. A continuació,  se n'obtindran les 
campanyes vinculades a aquest comerç i es desactivaran, fent persistents els canvis a la base de 
dades. A partir d'aquí ja es pot desactivar el comerç i actualitzar-ho al sistema.

Es crearà una nova instància de missatge amb el text especificat al formulari. En cas que sigui 
una baixa a través d'una sol·licitud, el missatge es vincularà amb la notificació corresponent a la 
sol·licitud, sinó es relacionarà amb el comerç donat de baixa. 

Finalment, es mostraria la confirmació amb el missatge enviat.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Baixa comercial

L'administrador  que  doni  de  baixa  un  comercial  obtindrà  primerament  un  formulari  per 
explicitar el motiu de la baixa. Un cop enviat, es produirà l'acció.

Primerament,  s'obtindrà  el  comercial  de  la  base  de  dades.  A  continuació,  se  n'obtindran 
vinculats a aquest comerç i se'ls hi assignarà un nou comercial, que podrà ser un administrador. A 
partir d'aquí ja es pot desactivar el comercial i actualitzar-ho al sistema.

Es crearà una nova instància de missatge amb el text especificat al formulari. En cas que sigui 
una baixa a través d'una sol·licitud, el missatge es vincularà amb la notificació corresponent a la 
sol·licitud, sinó es relacionarà amb el comercial donat de baixa. 

Finalment, es mostraria la confirmació amb el missatge enviat.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Modificar comerç

El comerç que procedeixi a fer la modificació de les seves dades, obtindrà un formulari amb 
els camps modificables. Un cop enviat, s'obtindrà el comerç de la base de dades, se'n faran les  
modificacions corresponents i s'actualitzarà a la base de dades. Finalment, es mostrarà el comerç 
amb els canvis aplicats.

  VOPC
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  Diagrama de seqüència
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  Modificar comercial

El comercial que procedeixi a fer la modificació de les seves dades, obtindrà un formulari amb 
els camps modificables. Un cop enviat, s'obtindrà el comercial de la base de dades, se'n faran les 
modificacions  corresponents  i  s'actualitzarà  a  la  base  de  dades.  Finalment,  es  mostrarà  el  
comercial amb els canvis aplicats.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar alta comerç

Quan un  usuari  sol·liciti  una  alta  de  comerç  al  sistema s'enviarà  una  nova  sol·licitud  als 
administradors.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar alta comercial

Quan un usuari sol·liciti  una alta de comercial al  sistema s'enviarà una nova sol·licitud als 
administradors.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar baixa comerç

Quan un comerç sol·liciti la seva baixa, haurà d'omplir un formulari. Quan el formulari sigui  
enviat,  es  crearà  una  nova  notificació  amb el  motiu  especificat  al  formulari.  La  notificació  es 
guardarà a la base de dades i es mostrar al comerç la sol·licitud creada. 

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Sol·licitar baixa comercial

Quan un comercial sol·liciti la seva baixa, haurà d'omplir un formulari. Quan el formulari sigui  
enviat,  es  crearà  una  nova  notificació  amb  el  motiu  especificat  al  formulari.  La  notificació  es 
guardarà a la base de dades i es mostrar al comercial la sol·licitud creada.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar informació comerç

Quan un usuari seleccioni veure la informació d'un comerç, el sistema obtindrà la informació e  
la base de dades. A part d'això, també n'obtindrà les valoracions i comentaris fets relacionats amb 
aquest comerç. 

Finalment, mostrarà en conjunt tota aquesta informació a l'usuari a través del controlador de 
vistes del cas d'ús.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar informació comercial

Quan un usuari seleccioni veure la informació d'un comercial, el sistema obtindrà la informació 
e la base de dades.

Aquesta informació la mostrarà mitjançant el controlador de vista del cas d'ús.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar llistat comercials

Al  moment  de  llistar  els  comercials,  s'obtindran  de  la  base  de  dades  i  es  passaran  el 
controlador vista del mateix cas d'ús que s'encarregarà d'estructurar-los.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar llistat comerços

Al  moment  de  llistar  els  comerços,  s'obtindran  de  la  base  de  dades  i  es  passaran  el 
controlador vista del mateix cas d'ús que s'encarregarà d'estructurar-los.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 8.4.1.4  Gestió del Servei d'Atenció al Client (SAT)

  Enviar Missatge

L'administrador  que  vulgui  enviar  un  missatge  ho  farà  a  un  o  més  usuaris  dels  que 
seleccionarà d'un formulari on podrà escriure el missatge. Quan aquest formulari s'enviï al sistema, 
es crearà una nova instància de missatge que es guardarà a la base de dades. 

Per cada usuari receptor del missatge serà necessari crear una instància de lectura per tenir 
en compte si l'usuari receptor haurà llegit o no el missatge. Cada una d'aquestes instàncies de  
lectura es vincularan amb el missatge en qüestió i a un dels usuaris receptors.

Finalment, es mostrarà a l'administrador si l'enviament ha estat satisfactori.

  VOPC
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  Obrir incidència

Quan un usuari seleccioni obrir incidència, el sistema l'hi mostrarà un formulari que un cop 
enviat  serà  processat.  Aquest  procés  consisteix  en  crear  una  instància  de  notificació  amb  la  
informació introduïda per l'usuari, vincular-la a l'usuari i guardar-ho a la base de dades.

Finalment, el controlador de la vista mostrarà la incidència creada.

  VOPC
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  Respondre notificació

L'administrador que respongui una notificació tindrà, a priori, un formulari relacionat amb la 
notificació corresponent.

Quan s'enviï el formulari, s'obtindrà la notificació de la base de dades, es crearà un missatge 
nou el  qual  es  vincularà  amb la  notificació  corresponent.  També es   crearà  una lectura  nova 
vinculada al missatge nou creat i a l'usuari que ha enviat la notificació.

Finalment, es mostrarà la resposta enviada. 

  VOPC
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  Suggerir comerç

L'usuari que suggereixi un comerç, enviarà un formulari amb les dades demanades. Amb la 
informació que s'hi transmet, es crearà una notificació nova que es guardarà a la base de dades. 
Finalment, es mostrarà a l'usuari la confirmació amb el suggeriment realitzat.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Suggerir població

L'usuari que suggereixi una població, enviarà un formulari amb les dades demanades. Amb la 
informació que s'hi transmet, es crearà una notificació nova que es guardarà a la base de dades. 
Finalment, es mostrarà a l'usuari la confirmació amb el suggeriment realitzat.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Visualitzar notificacions

Quan es  visualitzin  les  notificacions,  s'obtindran de la  base de dades i  es  transmetran al  
controlador de la vista del cas d'ús que les estructurarà convenientment.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 8.4.1.5  Gestió financera

  Ajustar comissions

Quan es comenci el cas d'ús ajustar comissions, s'obtindran les comissions actuals de la base 
de dades. Es mostrarà un formulari  a l'administrador totes les comissions. Quan l'administrador 
enviï el formulari, per cada comissió, es farà la modificació i actualització corresponent.

Finalment, es mostrarà la confirmació de l'acció.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Ajustar durada de campanya

Quan es comenci el cas d'ús ajustar durada de campanya, s'obtindrà de la base de dades el  
temps fixat actual. Es mostrarà un formulari a l'administrador on podrà canviar aquest valor. Quan 
l'enviï es farà persistent el canvi a la base de dades.

Finalment, es mostrarà la confirmació de l'acció.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Ajustar preus publicitaris

Quan es comenci el cas d'ús ajustar preus publicitaris, s'obtindran els preus publicitaris actuals 
de la base de dades. Es mostrarà un formulari a l'administrador amb tota la relació de preus. Quan  
enviï el formulari, per cada preu, es farà la modificació i actualització corresponent.

Finalment, es mostrarà la confirmació de l'acció.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Baixa pagament quota

Quan un comerç  vulgui  donar  de  baixa  el  pagament  de  la  seva quota,  se l'hi  demanarà 
confirmació. Un cop acceptada, s'obtindrà el comerç de la base de dades i se l'hi canviarà l'estat de 
la quota a desactivada. Es faran persistents els canvis a la base de dades i es mostrarà el missatge 
de confirmació.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Comprar espai publicitari

Quan un comerç iniciï el cas d'ús comprar espai publicitari, s'hauran d'obtenir tots els espais 
de la base de dades. El controlador de la vista del cas d'ús l'hi mostrarà tota la graella de preus.

Quan el comerç seleccioni un espai es procedirà a fer la compra. S'obtindrà l'espai seleccionat 
a la base de dades i es farà un pagament a través del TPV. Un cop efectuat amb èxit el pagament,  
es crearà una nova instància de pagament que es guardarà a la base de dades. Seguidament, es 
crearà una instància nova d'espai ocupat que es vincularà amb el pagament, el comerç i l'espai 
seleccionat.

Finalment, es mostrarà la confirmació que la compra ha estat correcta.

  VOPC
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  Comprovar impagats

Quan l'administrador consulti els usuari impagats, a través del mapper ja obtindrà la relació de 
comerços i pagaments no finalitzats.

A través de la vista es mostrarà aquesta relació obtinguda.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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  Pagar plus publicitari

Quan un comerç compri un plus publicitari, inicialment visualitzarà un llistat dels que hi ha 
disponibles. Aquest llistat l'obtindrà de la base de dades i el controlador de la vista serà l'encarregat  
de mostrar-lo amb un mínim de detalls. 

Quan l'usuari seleccioni un plus en veurà la informació detalla i podrà procedir a la compra. 
Quan s'iniciï el pagament, es crearà una nova instància de pagament i es realitzarà la transacció al  
tpv. Un cop finalitzada correctament, s'inserirà el pagament a la base de dades i es vincularà amb 
l'usuari.

A continuació es crearà una nova instància de Plus Ocupat i s'inserirà a la base de dades 
vinculant-lo amb el pagament i el plus publicitari.

Un cop finalitzat el procés es mostrarà la confirmació de la compra del plus.
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  Pagar quota

El comerç que inicia l'acció de pagar una quota, realitzarà el primer lloc el pagament al TPV. 
Llavors es crearan les instàncies de pagament, quota i comissió i es guardaran a la base de dades. 
El  pagament  estarà  vinculat  amb l'usuari  i  la  quota,  la  quota  amb el  pagament  i  l'usuari  i  la 
comissió amb la quota i el comercial de l'usuari.

  VOPC
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  Visualitzar historial comissions

Quan l'administrador consulti l'historial de comissions, el sistema obtindrà totes les comissions 
de  la  base  de  dades.  En  cas  que  ho  consulti  un  comercial,  només  obtindrà  les  comissions 
relacionades amb el seu usuari.

El controlador de la vista del cas d'ús mostrarà el llistat de comissions.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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Pel que fa a l'administrador, només visualitzarà les comission pròpies d'ell.
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  Visualitzar historial facturació

Quan l'administrador consulti l'historial de facturació, el sistema obtindrà totes els pagaments 
de la base de dades. En cas que ho consulti un comerç, només obtindrà els pagaments relacionats  
amb el seu usuari.

El controlador de la vista del cas d'ús mostrarà el llistat de facturació.

  VOPC

  Diagrama de seqüència
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 8.5  Contractes de les operacions

 8.5.1  Introducció

En aquest apartat es mostren els contractes de les operacions dels casos d'ús que s'utilitzaran 
al  prototip.  Tal  com  s'explicarà  a  l'apartat  “Prototip”,  aquests  contractes  d'operacions  només 
pertanyen als casos d'ús que intervindran al desenvolupament del prototip.

Per als no avesats a la matèria, els contractes de les operacions són l'especificació de les 
operacions d'una classe esmentant  quins paràmetres d'entrada tenen,  quins de retorn,  què ha 
passat un cop s'ha completat l'operació, si hi ha errors o si es donen situacions per suposat.

Per exemple, el següent contracte ens mostra l'operació crear() de la classe Sessió. Només té 
un paràmetre d'entrada i és de tipus Usuari. No té cap paràmetre de sortida, sinó, es veuria amb 
dos punts i el tipus del paràmetre després dels dos parèntesis. Es dóna per suposat que l'usuari  
que entra  com a paràmetre ja existeix, és a dir, l'operació no en fa la comprovació de que existeixi; 
ens ho diu “pre1”. Quan s'ha acabat l'operació, a “post1”, especifica que s'ha obert la sessió per 
l'usuari  que se l'hi  ha  passat  per  paràmetre.  A “exc1”  diu  que hi  ha  un error  si  el  paràmetre  
d'entrada és buit, és a dir, salta una excepció ja que no es pot  iniciar una sessió si no hi ha usuari  
per iniciar la sessió.

classe Sessió
       crear(Usuari)
           pre1: usuari és un usuari que existeix
           post1: S'ha obert una nova sessió per l'usuari
           exc1: usuari paràmetre buit

A continuació es mostren totes les operacions ordenades alfabèticament en funció de la classe 
a la qual  es troben.

 8.5.2  Especificació dels contractes

classe Administrador
       crear()
           post1: S'ha creat una nova instància d'Administrador

classe Campanya
       activar()
           post1: S'ha activat la campanya
       crear()
           post1: S'ha creat una nova instància de campanya
       desactivar()
           post1: S'ha desactivat la campanya

classe Cerca
       crear(Int,String,String,String):Cerca
           post1: S'ha creat una nova instància de cerca
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classe Comerc
       crear():Comerc
           post1: S'ha creat una nova instància de comerç
       desactivarQuota()
           post1: S'ha desactivat la quota del comerç

classe Comercial
       crear():Comercial
           post1: S'ha creat una nova instància de Comercial

classe Pagament
       crear(String,String,String,Boolean):Pagament
           post1: S'ha creat una instància de Pagament

classe PlusOcupat
       crear(Int,String,String):PlusOcupat
           post1: S'ha creat una instància de Plus Ocupat

classe PlusPublicitari
       crear(Int,Int):PlusPublicitari
           post1: S'ha creat una instància de plus publicitari

classe Producte
       crear(Int,Int)
           post1: S'ha creat una nova instància de producte

classe Quota
       crear(Date,Date,Int,Int)
           post1: S'ha creat una nova instància de quota.

classe Ctrl_Sessio
       crear(Usuari)
           pre1: 'usuari'  és un usuari que existeix
           post1: S'ha obert una nova sessió per l''usuari'
           exc1: 'usuari' paràmetre buit

classe TipusProducte
       crear(String,Int,Int)
           post1: S'ha creat una nova instància de tipus de producte.

classe Usuari
       crear()
           post1: S'ha creat una nova instància d'usuari.

classe UsuariAnonim
       crear()
           post1: S'ha creat una nova instància d'usuari anònim.

classe UsuariRegistrat
       crear()
           post1: S'ha creat una nova instància d'usuari registrat.

classe ValorCriteri
       crear(Int,String,String,String):Cerca
           post1: S'ha creat una nova instància de Cerca
       vincularAmbCerca(ValorCriteri,Int)
           post1: S'ha associat el ValorCriteri 'valcrit' a la cerca amb 

identificador 'idCerca'
           exc1: Cerca amb identificador 'idCerca' no existeix
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classe AdministradorMapper
       obte(Int):Administrador
           post1: S'ha creat una instància d'Administrador.
           exc1: Administrador amb identificador 'id' no existeix

classe CampanyaMapper
       actualitzar(Campanya)
           post1: S'ha actualitzat la campanya 'campanya' a la base de 

dades
           exc1: Campanya no existeix
       obte(Int):Campanya
           post1: S'ha creat una instància de Campanya.
           exc1: Campanya amb identificador 'id' no existeix
       obtePerCriteris():Array(Campanya)
           post1: S'han obtingut campanyes de la base de dades en funció 

dels criteris
       obtePerPoblacioCriteris():Array(Campanya)
           post1: S'han obtingut campanyes de la base de dades en funció 

dels criteris de zona
       obtePerZonaCriteris():Array(Campanya)
           post1: S'han obtingut campanyes de la base de dades en funció 

dels criteris de població

classe CercaMapper
       inserir(Cerca)
           post1: S'ha inserit 'cerca' a la base de dades
           exc1: Cerca ja existeix

classe ComercialMapper
       actualitzar(Comercial)
           post1: S'ha modificat el comercial 'comercial' a la base de 

dades
           exc1: Comercial no existeix
       inserir(Comercial)
           pre1: 'comercial' és un paràmetre no buit
           post1: S'ha inserit 'comercial' a la base de dades
           exc1: Comercial ja existeix
       obte(Int):Comercial
           post1: S'ha creat una nova instància de Comerç
           exc1: Comercial no existeix
       obtePerComerç(Int):Comercial
           post1: Retorna la instància de Comercial que té associada el 

comerç amb 'idComerc'
           exc1: 'idComerc' no existeix

classe ComerçMapper
       actualitzar(Comerç)
           post1: S'ha actualitzat el comerç a la base de dades
           exc1: 'comerç' no existeix
       inserir(Comerc)
           post1: S'ha inserit 'comer' a la base de dades
           exc1: 'comerc' no existeix
       obte(Int):Usuari
           post1: S'ha obtingut l'usuari amb identificador 'id' de la base 

de dades
           exc1: Paràmetre 'id' buit
           exc2: Usuari amb identificador 'id' no existeix
       obtePerCriteris(Array(String)):Array(Comerç)
           post1: S'han obtingut comerços de la base de dades en funció 

dels criteris
       obtePerPoblacioCriteris(Array(String)):Array(Comerç)
           post1: S'han obtingut comerços de la base de dades en funció 

dels criteris de població
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       obtePerZonaCriteris(Array(String)):Array(Comerç)
           post1: S'han obtingut comerços de la base de dades en funció 

dels criteris de zona

classe EstadistiquesMapper
       obteCampanyesMesComentades():Array(Campanya)
           post1: S'han obtingut les campanyes que tenen un nombre més 

elevat de comentaris
       obteCampanyesMesValorades():Array(Campanyes)
           post1: S'han obtintgut les campanyes més valorades del sistema
       obteCerquesTotals():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total de cerques realitzades
       obteComerçosMesValorats():Array(Comerç)
           post1: S'han obtingut els comerços més ben valorats, amb una 

puntuació més alta, del sistema
       obteCriterisMesCercats():Array(Criters)
           post1: S'han obtingut els criteris més utilitzats a les cerques
       obteCriterisMesSubscrits():Array(Criters)
           post1: S'han obtingut la llista de criteris més subscrits pels 

usuaris
       obteRanquing():Array(Array(Campanya),Array(Comerç))
           post1: S'ha obtingut la llista ordenada de campanyes i comerços 

per confeccionar el rànquing
       obteTotalCampanyes():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total de campanyes del sistema
       obteTotalCampanyesActives():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total de campanyes actives del 

sistema
       obteTotalComercials():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total de comercials al sistema
       obteTotalComercialsActius():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total de comercials actius del 

sistema
       obteTotalComerços():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total de comerços al sistema
       obteTotalComerçosActius():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total de comerços actius al 

sistema
       obteTotalSubscripcions():Int
           post1: S'ha obtingut el total de subscripcions que s'han 

realitzat al llarg del temps
       obteTotalSubscripcionsActives():Int
           post1: S'ha obintgut el total de subscripcions que estan 

actives actualment
       obteTotalUsuaris():Int
           post1: S'ha obtingut el nombre total d'usuaris al sistema

       obteTotalUsuarisSubscrits():Int
           post1: S'ha obtingut el total d'usuaris que tenen alguna 

subscripció activa

classe PagamentMapper
       inserir(Pagament)
           post1: S'ha inserit 'pagament' a la base de dades

classe PlusOcupatMapper
       inserir(PlusOcupat)
           post1: Ha inserit a la base de dades 'plus'
       obteOcupacionsVigents():Array(PlusPublicitariOcupat)
           post1: Obte els plus publicitaris ocupats en aquell moment
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classe PlusPublicitariMapper
       obte(Int):PlusPublicitari
           post1: Obte el plus amb identificador 'id' de la base de dades
           exc1: Plus publicitari no existeix
       obteTots():Array(PlusPublicitari)
           post1: Obté tots els plus publicitaris de la base de dades

classe PoblacioMapper
       obteTotes():Array([Int(id),String(nom),String(CP)])
           post1: S'ha obtingut la llista de poblacions

classe ProducteMapper
       inserir(Producte)
           post1: S'ha inserit 'producte' a la base de dades
           exc1: Producte ja existeix

classe QuotaMapper
       inserir(Quota)
           post1: S'ha inserit a la base de dades 'quota'
           exc1: Quota ja existeix

classe TipusProducteMapper
       obteTots():Array(TipusProducte)
           post1: S'ha obtingut la llista de tipus de productes

classe UsuariMapper
       obtePerAlias(String):Usuari
           pre1: 'alies' és un string no buit
           post1: Retorna un Usuari en funció del tipus que pertany a 

l'àlies trobat.
           exc1: 'àlies' és buit

classe ValorCriteriMapper
       inserir(ValorCriteri)
           post1: S'ha inserit 'valcrit' a la base de dades
           exc1: ValorCriteri ja existeix

classe CtrlUC_ActivarDesactivarCampanyes
       activarCampanya()
           post1: S'ha activat la campanya
       desactivarCampanya()
           post1: S'ha desactivat la campanya

classe CtrlUC_AltaComerc
       altacomerç()
           post1: S'ha donat d'alta un nou comerç
       enviarCorreu(Comerc)
           pre1: El comerç té correu electrònic
           post1: S'ha enviat un correu electrònic al comerç 'comerc'
       obteForm()
           post1: S'ha mostrat el formulari per introduir les dades del 

nou comerç

classe CtrlUC_AltaComercial
       altaComercial()
           post1: S'ha donat d'alta un nou comercial
       obteForm()
           post1: S'ha mostrat el formulari d'alta de comercials
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classe CtrlUC_BaixaPagamentQuota
       baixaPagament()
           post1: Realitza la baixa del pagament de quota de l'usuari
           exc1: Baixa no confirmada anteriorment
       baixaQuota()
           post1: Mostra un formulari de confirmació a l'usuari
           post2: Defineix la sol·licitud a la sessió

classe CtrlUC_Cercar
       cercaGenerica():Array(Array(Campanya),Array(Comerç))
           post1: S'han obtingut comerços i/o campanyes per població, 

zona, o altres criteris
       cercar()
           post1: S'ha cercat a la base de dades en funció dels criteris a 

buscar
       obteCampanyes():Array(Campanya)
           post1: S'han obtingut campanyes per població, zona, o altres 

criteris
       obteComerços():Array(Comerç)
           post1: S'han obtingut comerços per població, zona, o altres 

criteris

classe CtrlUC_CrearCampanya
       crearCampanya()
           post1: S'ha mostrat la campanya creada
       obteFormulariCampanya()
           post1: S'ha mostrat el formulari per inserir la informació de 

campanya

classe CtrlUC_IniciarSessio
       comprovarContrasenya(Usuari,String):Boolean
           post1: Retorna certa o fals segons si la contrasenya de 

l'usuari és la mateix que el paràmetre 'contrasenya'
       iniciarSessio()
           post1: L'usuari ha iniciat sessió
           exc1: Usuari o contrasenya incorrecte
       obteFormulari()
           post1: Mostra el formulari d'inici de sessió
           exc1: Usuari amb sessió ja iniciada

classe CtrlUC_ModificarCampanya
       modificarCampanya()
           post1: S'ha mostrat la informació de la campanya amb les dades 

modificades
       obteFormulari()
           post1: S'ha mostrat el formulari amb la informació de la 

campanya a modificar

classe CtrlUC_ModificarComerc
       modificarComerç()
           post1: S'ha mostrat el comerç modificat
       obteFormulari()
           post1: S'ha mostrat el formulari de dades dels comerços

classe CtrlUC_ModificarComercial
       modificarComercial()
           post1: S'ha mostrat la informació del comercial amb les dades 

modificades
       obteFormulari()
           post1: S'ha mostrat el formulari amb les dades a modificar del 

comercial
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classe CtrlUC_PagarPlusPublicitari
       obteLlistat()
           post1: Mostra el llistat d'ofertes de plus publicitaris
       pagarPlus()
           post1: S'ha fet el pagament d'un plus
           post2: S'ha creat un nou plus per un comerç
           post3: Es mostra el plus publicitari comprat
       seleccionarPlus()
           post1: Es mostra els detalls d'un plus publicitari

classe CtrlUC_PagarQuota
       pagarQuota()
           post1: S'ha realitzat el pagament d'una quota

classe CtrlUC_TancarSessio
       tancarSessio()
           post1: S'ha tancat la sessió existent

classe CtrlUC_VisualitzarCampanyes
       llistat()
           post1: S'han mostrat la llista de campanyes generals.
       llistatPersonal()
           post1: S'han mostrat la llista de campanyes d'un comerç.

classe CtrlUC_VisualitzarComercials
       llistat()
           post1: S'han mostrat la llista de comercials.

classe CtrlUC_VisualitzarComercos
       llistat()
           post1: S'han mostrat la llista de comerços general.
       llistatPersonal()
           post1: S'han mostrat la llista de comerços d'un comercial.

classe CtrlUC_VisualitzarEstadistiques
       visualitzarEstadístiques()
           post1: S'han mostrat les estadístiques en funció del tipus 

d'usuari que les consulta

classe CtrlUC_VisualitzarInformacioCampanya
       veureCampanya()
           post1: S'ha mostrat la informació d'una campanya

classe CtrlUC_VisualitzarInformacioComerc
       visualitzarComerç()
           post1: S'ha mostrat la informació d'un comerç

classe CtrlVista_ActivarDesactivarCampanya
       mostrarCampanya(Campanya)
           post1: S'ha activat la vista amb la campanya 'campanya'

classe CtrlVista_AltaComerc
       mostrarConfirmacio(Comerc)
           post1: S'ha mostrat la vista conforme s'ha donat d'alta el 

comerç
       mostrarFormulari()
           post1: S'ha mostrat la vista que conté el formulari d'alta de 

comerços
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classe CtrlVista_AltaComercial
       mostrarComercial()
           post1: S'ha activat la vista d'informació del comercial
       mostrarFormulari()
           post1: S'ha activat la vista amb el formulari d'alta de 

comercials

classe CtrlVista_BaixaPagamentQuota
       demanarConfirmacio()
           post1: Activa la vista que mostra el formulari de confirmació
       mostrarConfirmacio()
           post1: Activa la vista amb la confirmació de que la baixa s'ha 

realitzat correctament

classe CtrlVista_Cercar
       mostrarResultats(Array(Array(Campanyes),Array(Comerços)))
           post1: S'ha activat la vista amb els resultats trobats de 

campanyes i/o comerços

classe CtrlVista_CrearCampanya
       mostrarCampanya(Campanya)
           post1: S'ha activat la vista amb la informació de la campanya 
       mostrarFormulari()
           post1: S'ha activat la vista del formulari d'informació de 

campanya

classe CtrlVista_IniciarSessio
       mostrarFormulari()
           post1: Activa la vista del formulari d'inici de sessió

classe CtrlVista_ModificarCampanya
       mostrarCampanya(Campanya)
           post1: S'ha activat la vista amb la informació de la campanya 

'campanya'
       mostrarFormulari(Campanya)
           post1: S'ha activat la vista amb el formulari per modificar les 

dades de 'campanya'

classe CtrlVista_ModificarComerc
       mostrarComerç(Comerc)
           post1: S'ha activat la vista amb la informació del comerç 

modificada
       mostrarFormulari(Comerc)
           post1: S'ha activat la vista amb el formulari de dades per a 

'comerc'

classe CtrlVista_ModificarComercial
       mostrarComercial(Comercial)
           post1: S'ha activat la vista amb la nova informació de 

'comercial'
       mostrarFormulari(Comercial)
           post1: S'ha activat la vista amb el formulari amb les dades de 

'comercial'

classe CtrlVista_PagarPlusPublicitari
       mostrarLlistat()
           post1: Mostra la vista del llistat d'ofertes de plus 

publicitaris
       mostrarPlus()
           post1: Mostra la vista del detall d'un plus publicitari
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classe CtrlVista_PagarQuota
       mostrarPagament()
           post1: Mostra la vista amb el pagament de la quota realitzat 

correctament

classe CtrlVista_TancarSessio
       mostrarTancamentSessio()
           post1: Mostra la pantalla principal d'usuari no registrat

classe CtrlVista_VisualitzarCampanyes
       mostrarLlistat()
           post1: S'ha activat la vista per mostrar les campanyes 

generals.
       mostrarLlistatPersonal()
           post1: S'ha activat la vista per mostrar les campanyes del 

comerç.

classe CtrlVista_VisualitzarComercials
       mostrarLlistat()
           post1: S'ha activat la vista per mostrar la llista de 

comercials.

classe CtrlVista_VisualitzarComercos
       mostrarLlistat()
           post1: S'ha activat la vista per mostrar els comercos generals.
       mostrarLlistatPersonal()
           post1: S'ha activat la vista per mostrar els comercos del 

comercial.

classe CtrlVista_VisualitzarEstadistiques
       mostrarEstadistiques()
           post1: S'ha activat la vista per mostrar les estadístiques

classe CtrlVista_VisualitzarInformacioCampanya
       mostrarCampanya(Campanya)
           post1: S'ha activat la vista amb la informació de la campanya 

'campanya'

classe CtrlVista_VisualitzarInformacioComerc
       mostrarComerç(Comerc)
           post1: S'ha activat la vista d'informació de comerços amb les 

dades del comerç 'comerc'
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 9  Data Model

 9.1  Introducció
En aquest apartat es presenta la solució referent a la base de dades del sistema. El disseny  

lògic resultant es derivat a partir del Design Model aplicant les decisions que es detallen al següent 
apartat. 

El model que es descriurà a continuació pretén englobar el màxim d'informació possible, des 
de la  més bàsica fins  a informació complementaria,  la  qual  ha d'ajudar  als  administradors  del  
sistema a tenir un coneixement global dels moviments que es porten a terme.

Al model es pot apreciar com tots els noms són en plural. S'ha usat aquesta convenció per tal  
d'expressar que, per exemple, la taula Usuaris conté diferents usuaris i no un usuari com podria 
semblar si fos en singular. També és important remarcar que no s'ha de confondre amb el model 
conceptual on aquesta nomenclatura és al revés, és a dir, en singular.

La  lectura  d'aquests  diagrames  és  semblant  a  l'anterior  dels  models  conceptuals.  L'única 
diferència és que cada classe que es mostra representa una taula a la base de dades.

A continuació es presenten el diagrama del model lògic de dades, que representa la semàntica 
i lògica de la base de dades, i el diagrama del model físic, on s'hi plasmen les taules resultants. En 
aquest  cas,  entre  ells,  no  hi  ha  diferències  i,  per  tant,  al  model  físic  no  se'n  farà  cap detall.  
Finalment, es mostrarà el codi SQL que correspon al model físic.
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En relació a l'obtenció d'aquest model cal fer constar certes decisions que s'han pres, ja que 
sense elles el model variaria i potser també la seva semàntica, i que es detallen a continuació.

Al model conceptual, la classe Usuari conté una herència on s'aprecien els tipus d'usuaris 
que hi poden haver. Al model de dades s'ha definit una taula per la super-classe i una per cada 
subclasse,  és  a dir,  s'ha aplicat  “class  table inheritance”.  Aquesta decisió  es  basa en que les  
classes concretes tenen molts atributs concrets i amb una sola taula es perdria espai en els usuaris  
que no tinguessin definits aquests atributs. Tampoc seria vàlid utilitzar només una taula per cada 
subclasse, ja que usuaris que no tinguin atributs concrets no tindríem on col·locar-los.

A la classe  Notificació del  model  conceptual  també hi  ha definides diferents tipus de 
classe. A diferència del cas anterior, s'ha aplicat una sola taula per tota l'herència. Ara bé, cal veure  
que l'atribut “Tipus” és comú a les tres taules però que és de tipus diferent. No obstant això, s'ha 
fusionat  i  s'ha  definit  que  hi  hagi  un  sol  atribut  per  declarar  tots  els  tipus  entre  les  diferents 
subclasses.

Un altre punt fort de les decisions ha estat la taula  Cerques. Està previst que una de les 
principals funcionalitats del sistema que els usuaris utilitzin sigui la cerca. El model conceptual ens 
reflecteix que tenim coneixement de les cerques que s'han realitzat i cada cerca els valors i criteris 
que té relacionats. Ara bé, atès el volum previst de cerques, podria arribar a ser molt costós la “join” 
de les dues taules. A més, els valors i criteris utilitzats a les cerques, no han de tenir una relació 
directe amb els de les subscripcions. Per aquest motiu, s'ha utilitzat una sola taula que contindrà a  
part de la data, hora i usuari, els valors i criteris cercats. 

Tal com mostra el model conceptual, un comentari pot estar relacionat a un comerç o a una 
campanya. A la base de dades només hi haurà una taula. El motiu és per not tenir un camp per  
cada id (de campanya i de comerç) o un atribut que digui el tipus, evitant així que el sistema gestor 
de la base de dades faci un pas de selecció previ.
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 9.4  Codi SQL

CREATE TABLE Productes ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Nom VARCHAR(100) DEFAULT '', 

Descripcio TEXT DEFAULT '', 

Campanya INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idtipusproducte INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Missatges ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Text TEXT DEFAULT '', 

Idpare INT DEFAULT '', 

Idusuari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Data DATE, 

Hora TIME, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Valoracionscampanyes ( 

Valoracio INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Campanya INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Valoracio,Campanya) 

); 

CREATE TABLE Quota ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Datainici DATE DEFAULT '', 

Datafi DATE DEFAULT '', 

Idusuari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 
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CREATE TABLE Comentaris ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Text TEXT DEFAULT '', 

Data DATE DEFAULT '', 

Idusuari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Comercial ( 

Telefon INT DEFAULT '', 

Dni VARCHAR(12) DEFAULT '', 

Foto VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Comissio FLOAT DEFAULT '', 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Ccc VARCHAR(20) DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Espaispublicitaris ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Preu FLOAT DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Valoracionscomerços ( 

IdValoracio INT DEFAULT '' NOT NULL, 

IdComerç INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (IdValoracio,IdComerç) 

); 

CREATE TABLE Usuaris ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Nom VARCHAR(25) DEFAULT '' NOT NULL, 

Cognom1 VARCHAR(15) DEFAULT '' NOT NULL, 

Cognom2 VARCHAR(20) DEFAULT '', 

Correu VARCHAR(50) DEFAULT '' NOT NULL, 

Alies TINYINT DEFAULT '' NOT NULL, 

Contrasenya VARCHAR(20) DEFAULT '' NOT NULL, 

Actiu TINYINT DEFAULT NULL, 
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IdPoblacio INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idioma INT DEFAULT '', 

DataAlta DATE, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Subscripciovalorscriteris ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Valor VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Criteri VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Comparacio VARCHAR(5) DEFAULT '', 

IdSubscripcio INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Poblacions ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Nom VARCHAR(150) DEFAULT '', 

Idzona INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Codipostal INT DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE PrefDuradesCampanyes ( 

Id INT NOT NULL, 

Durada INT, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Lectures ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Llegida TINYINT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idmissatge INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idusuari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 
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CREATE TABLE Campanyes ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Datainici DATE DEFAULT '', 

Datafi DATE DEFAULT '', 

Informacio TEXT DEFAULT '', 

Imatge VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Preu FLOAT DEFAULT '', 

Unitats INT DEFAULT '', 

Activa TINYINT DEFAULT '', 

Idcomerç INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Subscripcions ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Nom VARCHAR(40) DEFAULT '', 

Activa TINYINT DEFAULT '', 

Codipublic VARCHAR(250) DEFAULT '', 

Idusuari INT DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Pagaments ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Data DATE DEFAULT '', 

Quantitat FLOAT DEFAULT '', 

Pagat TINYINT DEFAULT '', 

Tipus VARCHAR(20) DEFAULT '', 

Idtipus INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Comissio ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Percentatge FLOAT DEFAULT '' NOT NULL, 

Preu FLOAT DEFAULT '' NOT NULL, 

Pagada TINYINT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idquota INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idcomercial INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id); 
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CREATE TABLE Comentariscampanyes ( 

Comentari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Campanya INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Comentari,Campanya) 

); 

CREATE TABLE Cerques ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Data DATE DEFAULT '', 

Hora TIME DEFAULT '', 

Usuari INT DEFAULT '', 

Criteri VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Valor VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Comparacio CHAR(5), 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Zones ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Nom VARCHAR(50) DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Notificacions ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Text TEXT DEFAULT '', 

Llegida TINYINT DEFAULT '', 

Tipus VARCHAR(200) DEFAULT '', 

Referencia VARCHAR(200) DEFAULT '', 

Idresposta INT DEFAULT NULL, 

Idusuari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Data DATE, 

Hora TIME, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 
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CREATE TABLE Plusocupats ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Datainici DATE DEFAULT '', 

Datafi DATE DEFAULT '', 

Idplus INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idcomerç INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Tipusproductes ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Nom VARCHAR(100) DEFAULT '', 

Idpare INT DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE PrefComissions ( 

Comissio FLOAT NOT NULL, 

Id INT NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Pluspublicitaris ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Preu FLOAT DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Comentariscomerços ( 

Comentari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Comerç INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Comerç,Comentari) 

); 

CREATE TABLE Logs ( 

Codilog INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Data DATE DEFAULT '', 

Hora TIME DEFAULT '', 

Accio VARCHAR(80) DEFAULT '', 
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Usuari INT DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Codilog) 

); 

CREATE TABLE Espaisocupats ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Baner VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Validat TINYINT DEFAULT '', 

Actiu TINYINT DEFAULT '', 

Datainici DATE DEFAULT '', 

Datafi DATE DEFAULT '', 

Idespai INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Idcomerç INT DEFAULT '' NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Comerços ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Nif VARCHAR(12) DEFAULT '' NOT NULL, 

Adreça VARCHAR(250) DEFAULT '' NOT NULL, 

Telefon VARCHAR(16) DEFAULT '' NOT NULL, 

Descripcio TEXT DEFAULT '' NOT NULL, 

Logotip VARCHAR(50) DEFAULT '', 

Establiment CHAR(5) DEFAULT '', 

Tipusquota CHAR(5) DEFAULT '' NOT NULL, 

Ccc CHAR(5) DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 

CREATE TABLE Valoracions ( 

Id INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Puntuacio INT DEFAULT '', 

Idusuari INT DEFAULT '' NOT NULL, 

Data DATE DEFAULT '', 

PRIMARY KEY (Id) 

); 
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ALTER TABLE PrefComissions ADD PRIMARY KEY (Id); 

ALTER TABLE PrefDuradesCampanyes ADD PRIMARY KEY (Id); 

ALTER TABLE Subscripciovalorscriteris ADD CONSTRAINT 
Subscripciovalorscriteris_Subscripcions_Fk FOREIGN KEY (IdSubscripcio) 

REFERENCES Subscripcions (Id); 

ALTER TABLE Comentariscampanyes ADD CONSTRAINT 
Comentariscampanyes_Comentaris_Fk FOREIGN KEY (Comentari) 

REFERENCES Comentaris (Id); 

ALTER TABLE Comentariscampanyes ADD CONSTRAINT 
Comentariscampanyes_Campanyes_Fk FOREIGN KEY (Campanya) 

REFERENCES Campanyes (Id); 

ALTER TABLE Valoracions ADD CONSTRAINT Valoracions_Usuaris_Fk FOREIGN 
KEY (Idusuari) 

REFERENCES Usuaris (Id); 

ALTER TABLE Subscripcions ADD CONSTRAINT Subscripcions_Usuaris_Fk 
FOREIGN KEY (Idusuari) 

REFERENCES Usuaris (Id); 

ALTER TABLE Comentariscomerços ADD CONSTRAINT 
Comentariscomerços_Comerços_Fk FOREIGN KEY (Comerç) 

REFERENCES Comerços (Id); 

ALTER TABLE Comerços ADD CONSTRAINT Comerços_Usuaris_Fk FOREIGN KEY 
(Id) 

REFERENCES Usuaris (Id); 

ALTER TABLE Comentariscomerços ADD CONSTRAINT 
Comentariscomerços_Comentaris_Fk FOREIGN KEY (Comentari) 

REFERENCES Comentaris (Id); 

ALTER TABLE Comerços ADD CONSTRAINT Comerços_Usuaris_Fk FOREIGN KEY 
(Id) 

REFERENCES Usuaris (Id); 
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ALTER TABLE Missatges ADD CONSTRAINT Missatges_Missatges_Fk FOREIGN 
KEY (Idpare) 

REFERENCES Missatges (Id); 

ALTER TABLE Missatges ADD CONSTRAINT Missatges_Usuaris_Fk FOREIGN KEY 
(Idusuari) 

REFERENCES Usuaris (Id); 

ALTER TABLE Quota ADD CONSTRAINT Quota_Comerços_Fk FOREIGN KEY 
(Idusuari) 

REFERENCES Comerços (Id); 

ALTER TABLE Comissio ADD CONSTRAINT Comissio_Quota_Fk FOREIGN KEY 
(Idquota) 

REFERENCES Quota (Id); 

ALTER TABLE Comentaris ADD CONSTRAINT Comentaris_Usuaris_Fk FOREIGN 
KEY (Idusuari) 

REFERENCES Usuaris (Id); 

ALTER TABLE Pagaments ADD CONSTRAINT Pagaments_Quota_Fk FOREIGN KEY 
(Idtipus) 

REFERENCES Quota (Id); 

ALTER TABLE Comercial ADD CONSTRAINT Comercial_Usuaris_Fk FOREIGN KEY 
(Id) 

REFERENCES Usuaris (Id); 

ALTER TABLE Plusocupats ADD CONSTRAINT Plusocupats_Pluspublicitaris_Fk 
FOREIGN KEY (Idplus) 

REFERENCES Pluspublicitaris (Id); 

ALTER TABLE Usuaris ADD CONSTRAINT Usuaris_Poblacions_Fk FOREIGN KEY 
(IdPoblacio) 

REFERENCES Poblacions (Id); 

ALTER TABLE Productes ADD CONSTRAINT Productes_Campanyes_Fk FOREIGN 
KEY (Campanya) 

REFERENCES Campanyes (Id); 

ALTER TABLE Comissio ADD CONSTRAINT Comissio_Comercial_Fk FOREIGN KEY 
(Idcomercial) 

REFERENCES Comercial (Id); 
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ALTER TABLE Pagaments ADD CONSTRAINT Pagaments_Plusocupats_Fk FOREIGN 
KEY (Id) 

REFERENCES Plusocupats (Id); 

ALTER TABLE Plusocupats ADD CONSTRAINT Plusocupats_Comerços_Fk FOREIGN 
KEY (Idcomerç) 

REFERENCES Comerços (Id); 

ALTER TABLE Productes ADD CONSTRAINT Productes_Tipusproductes_Fk 
FOREIGN KEY (Idtipusproducte) 

REFERENCES Tipusproductes (Id); 

ALTER TABLE Espaisocupats ADD CONSTRAINT 
Espaisocupats_Espaispublicitaris_Fk FOREIGN KEY (Idespai) 

REFERENCES Espaispublicitaris (Id); 

ALTER TABLE Poblacions ADD CONSTRAINT Poblacions_Zones_Fk FOREIGN KEY 
(Idzona) 

REFERENCES Zones (Id); 

ALTER TABLE Lectures ADD CONSTRAINT Lectures_Missatges_Fk FOREIGN KEY 
(Idmissatge) 

REFERENCES Missatges (Id); 

ALTER TABLE Pagaments ADD CONSTRAINT Pagaments_Espaisocupats_Fk 
FOREIGN KEY (Id) 

REFERENCES Espaisocupats (Id); 

ALTER TABLE Valoracionscampanyes ADD CONSTRAINT 
Valoracionscampanyes_Campanyes_Fk FOREIGN KEY (Campanya) 

REFERENCES Campanyes (Id); 

ALTER TABLE Espaisocupats ADD CONSTRAINT Espaisocupats_Comerços_Fk 
FOREIGN KEY (Idcomerç) 

REFERENCES Comerços (Id); 

ALTER TABLE Lectures ADD CONSTRAINT Lectures_Usuaris_Fk FOREIGN KEY 
(Idusuari) 

REFERENCES Usuaris (Id); 
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ALTER TABLE Valoracionscampanyes ADD CONSTRAINT 
Valoracionscampanyes_Valoracions_Fk FOREIGN KEY (Valoracio) 

REFERENCES Valoracions (Id); 

ALTER TABLE Tipusproductes ADD CONSTRAINT 
Tipusproductes_Tipusproductes_Fk FOREIGN KEY (Idpare) 

REFERENCES Tipusproductes (Id); 

ALTER TABLE Campanyes ADD CONSTRAINT Campanyes_Comerços_Fk FOREIGN KEY 
(Idcomerç) 

REFERENCES Comerços (Id); 

ALTER TABLE Valoracionscomerços ADD CONSTRAINT 
Valoracionscomerços_Valoracions_Fk FOREIGN KEY (IdValoracio) 

REFERENCES Valoracions (Id); 

ALTER TABLE Notificacions ADD CONSTRAINT Notificacions_Missatges_Fk 
FOREIGN KEY (Idresposta) 

REFERENCES Missatges (Id); 

ALTER TABLE Valoracionscomerços ADD CONSTRAINT 
Valoracionscomerços_Comerços_Fk FOREIGN KEY (IdComerç) 

REFERENCES Comerços (Id); 

ALTER TABLE Notificacions ADD CONSTRAINT Notificacions_Usuaris_Fk 
FOREIGN KEY (Idusuari) 

REFERENCES Usuaris (Id);
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 10  Project Management

 10.1  Introducció
Als  següents  dos  apartats  es  presentarà  tota  la  part  de  gestió  del  projecte.  Al  Software 

Development Plan s'especificarà el pla de projecte que conforma la posada en practica del RUP, 
aspectes econòmics i riscos que existeixen.

A Global Assessment s'hi mostra la contraposició del pla de projecte previst a com s'ha fet el  
seguiment i quines variacions hi ha hagut.

 10.2  Software Development Plan

 10.2.1  Organització del projecte

 10.2.1.1  Estructura organitzativa

A diferència dels projectes reals, en els quals l'equip de projecte està format per diverses 
persones, en aquest, l'autor del projecte ha treballat sobre tots els rols que hi intervenen.

No obstant això, hi ha hagut un seguiment per part del director del Projecte de Fi de Carrera 
en l'aspecte de validació i conformitat de les tasques portades a terme per l'alumne.

 10.2.1.2  Rols i responsabilitats

La següent taula mostra els rols que ha jugat l'autor en aquest projecte. Els rols són definits a 
la metodologia del RUP i es detallaran breument després de la taula sota l'entorn en el que ens 
trobem.

Persona Rol del Rational Unified Process

Guillem Tanyà Cap de projecte, Analista, Dissenyador, Programador

Cap de projecte » S'encarrega de la gestió del projecte, és a dir, de tota la part de Project 
Management, presa de decisions i intervé en el Business Model liderant el 
projecte.

Analista » Especialista que defineix tota la part del model d'anàlisi.

Dissenyador » Especialista que defineix tota la part del model de disseny i dades.

Programador » Especialista en compondre el codi de programa a partir de la solució 
donada pels dissenyadors. 
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 10.2.2  Calendari del projecte

La següent  taula mostra el  calendari  del  projecte en funció de les fases.  Malgrat  que els  
períodes de temps puguin semblar molt llargs, cal a dir que s'ha tingut en compte que la feina es  
realitza en dies laborals en un horari reduït de 4 hores diàries. 

Per a una informació més detallada, l'annex 2 conté el diagrama de Gantt de  la planificació 
dels diferents artefactes que s'utilitzen al RUP.

Fase It. Objectiu Inici Final

Inception I1

Estudi del model de negoci i 
proposta d'una solució al problema 
plantejat.
Avaluació dels riscos a tenir en 
compte al moment de dissenyar el 
sistema d’informació.

30/08/2010 06/11/2010

Elaboration

E1
Anàlisi i especificació de requisits.
Disseny i especificació del sistema 
en funció de la tecnologia a 
utilitzar a partir de la informació 
obtingut a l'anàlisi dels requisits.

08/11/2010 7/01/2011

E2 08/01/2011 18/03/2011

Prototipatge P1

Selecció de casos d'ús per al 
prototip.
Desenvolupament dels casos d’ús 
pel prototip.

19/03/2011 15/04/2011
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 10.2.3  Calendari previst en fases posteriors

El calendari anterior mostra les fases que es cobreixen dins del context del projecte de fi de 
carrera extretes de la guia de PESBD. Ara bé, per tal de fer una estimació del cost complert del  
projecte i veure'n la seva viabilitat, s'ha realitzat la planificació de les fases restants.

Fase It. Objectiu Inici Final

Construcció C1

Especificació de les operacions 
de tots els casos d'ús.
A partir del prototip, construcció 
íntegre del producte. 

18/04/2011 28/05/2011

Transició T1

Testing del producte i preparació 
d’aquest per a l’usuari final, 
preparant l’entrega i entrant en 
una fase de prova on es 
solucionaran petits problemes 
sorgits de feedbacks realitzats 
per usuaris de prova. 

30/05/2011 11/06/2011

La imatge de continuació mostra el diagrama de Gantt referent a aquestes dues fases:
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 10.2.4  Estimació econòmica del projecte

 10.2.4.1  Recursos

A continuació es mostra el varem de preus que s'ha decidit en funció dels rols d'usuari.

Rol Preu (€/h)

Cap de projecte 60 €

Analista 45 €

Dissenyador 45 €

Programador 30 €

 10.2.4.2  Costos del projecte

La taula que es mostra a continuació fa referència al cost del projecte dins de l'àmbit del PFC, 
és a dir, sense comptar les dues últimes fases de construcció i transició.
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Concepte Rol Hores Preu (€/h) Preu (€)
Gestió de Projecte Cap de Projecte 48 60 2880

Business Model Analista 80 45 3600

Requisits i Use Case Cap de Projecte 48 60 2880

Requisits i Use Case Analista 64 45 2880

Requisits i Use Case Dissenyador 40 45 1800

Anàlisis Analista 192 45 8640

Disseny Dissenyador 220 45 9900

Prototipatge Programador 96 30 2880

TOTAL 788 35460
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 10.2.4.3  Costos de construcció i transició

La següent taula mostra el cost de les últimes dues fases en funció de l'estimació feta segons 
el calendari mostrat a l'apartat anterior. Es pot apreciar com s'hi reflecteix la fase de disseny, això 
és a causa que caldria fer l'especificació de les operacions que no han entrat en el prototip.

 10.2.5  Viabilitat econòmica del projecte

El preu total  resultant  que se'n dedueix de l'apartat  anterior  és de 42.300€, és a dir,  una 
inversió no molt elevada pel potencial que pot tenir el web. També s'haurien de tenir en compte les 
despeses de manteniment d'un servidor dedicat, al qual se l'hi atribueixen 800€ l'any. 

A partir d'aquí, fer una estimació econòmica en aquest tipus de projectes és bastant difícil ja  
que no es pot preveure la demanda com es comportarà. A continuació es presentaran quatre casos 
que es podrien donar en funció de l'acceptació que pugui tenir el negoci. En tots els casos es fixa el 
preu de la quota per poder realitzar campanyes a 50€, un preu relativament baix per tal que no 
sigui una barrera per poder entrar i alhora temptatiu per la seva subtilesa. La  durada d'aquesta 
quota  és  d'un  any  a  partir  de  la  data  de  pagament.  La  resta  de  serveis,  pagaments  de  plus 
publicitaris i pagaments d'espais publicitaris no són inclosos en aquests preus i el preu més baix és 
de 200€; la durada va en funció de les característiques de l'espai o plus.

Cada quota va associada a un comercial de la qual aquest en rebrà un percentatge. Aquest 
percentatge serà del 2%. És a dir, 1€ per quota.

  Cas 1: acceptació limitada

En aquest cas, quan el producte surt al mercat, l'hi costa arrencar i captar nous clients. De fet, 
és  tant  difícil  que  es  decideix  concentrar  els  esforços  en  un  mateix  territori,  per  tal  que  les 
campanyes publicitàries no quedin fragmentades segons la situació geogràfica. És a dir, es tracta 
d'una situació crítica on si el negoci no es manté s'haurà d'abandonar.

Suposem que es dediquen tots els esforços a unes 10 poblacions, d'una mateixa comarca, on 
la mitjana d'habitants per població és de 15.000 habitants, és a dir, un total de 150.000 habitants. 
Com que es tracten de pobles o ciutats a tocar a un de l'altre, el comprador no l'hi fa res utilitzar el 
cotxe per desplaçar-se a una altra població. D'aquests 150.000 se'n descarten un 30% per raons 
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Concepte Rol Hores Preu (€/h) Preu (€)
Disseny Dissenyador 24 45 1080

Construcció Programador 120 30 3600

Test Cap de Projecte 4 60 240

Test Analista 12 45 540

Test Dissenyador 12 45 540

Transició Cap de Projecte 8 60 480

Transició Programador 12 30 360

TOTAL 192 6840
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d'edat, o massa petits o massa grans, és a dir, el potencial d'habitants és de 105.000 habitants  
distribuïts en 10 pobles, o el que és el mateix, un potencial 10.500 habitants per poble.

En aquestes poblacions hi ha una mitjana  de 10 comerços que han pagat la primera quota, 
molts d'ells encuriosits per com pot funcionar. Com que no els suposa una despesa molt elevada el  
nombre de comerços es manté.

Una mitjana de 1 comerç per poble decideix comprar espais publicitaris cada 2 mesos pel  
mínim valor i 1 comerç de mitjana decideix cada més comprar plus publicitaris pel preu més baix.

La població està començant a veure els avantatges que això l'hi comporta i, gràcies a que els  
comerços fan la seva propaganda, al cap d'un any, aquest nou portal publicitari és conegut per  
gran part de la població del territori esmentat.

Al llarg dels anys, la popularitat del sistema no augmenta a fora del territori. Puntualment, es  
capten alguns  clients d'altres territoris però tal com entren també en surten i no esdevé un punt 
significatiu a l'hora de calcular ingressos.

Per  tant,  tal  com mostra  la  taula  que  hi  ha  a  continuació,  es  pot  veure  com  cada  any 
s'amortitza un 20,52% dels 42.300€ que val al producte. És a dir, en el pitjor dels casos, al cap de 5 
anys hi hauria la inversió amortitzada.

Cada any

Ingressos quotes comerços 6000 120 comerços a finals d'any

Ingressos per publicitat 3600 1200€ en espais
2400€ en plus

Despeses (servidor + comercials) 920 800€ servidor
120€ en comissions

Ingressos nets 8680

Percentatge amortització 20,52

  Cas 2: acceptació i creixement lent

En aquest cas, es tracta de les mateixes condicions que el cas anterior, amb la diferència que 
amb el pas dels anys, hi ha un cert increment en el nombre de comerços que entren al sistema. 
Són les poblacions del voltant de les anteriors que comencen a veure les possibilitats que ofereix el  
producte i mica en mica s'hi van introduint.

El primer any és tancat amb 120 comerços com en el cas anterior. El segon amb 130 i el 3r 
amb 150. A partir d'aquí es produeix un estancament. Pel que fa a la publicitat, no és fins al tercer  
any que augmenta de 1 espai publicitari cada dos mesos fins a  1 espai publicitari cada mes.
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Les taules que segueixen mostren com augmenten els ingressos:

Primer any

Ingressos quotes comerços 6000 120 comerços a finals d'any

Ingressos per publicitat 3600 1200€ en espais
2400€ en plus

Despeses (servidor + comercials) 920 800€ servidor
120€ en comissions

Ingressos nets 8680

Percentatge amortització 20,52

Segon any

Ingressos quotes comerços 6500 130 comerços a finals d'any

Ingressos per publicitat 3600 1200€ en espais
2400€ en plus

Despeses (servidor + comercials) 930 800€ servidor
130€ en comissions

Ingressos nets 9170

Percentatge amortització 21,68

Resta d'anys

Ingressos quotes comerços 7500 150 comerços a finals d'any

Ingressos per publicitat 4800 2400€ en espais
2400€ en plus

Despeses (servidor + comercials) 950 800€ servidor
150€ en comissions

Ingressos nets 11350

Percentatge amortització 26,83

Per tant s'està davant d'una situació que el primer any s'amortitza un 20,52%, el segon un 
21,68% i la resta un 26,83%. Se n'extreu que els tres primers anys s'amortitza el 69'30% dels 
42.300€. En quatre anys s'amortitza el 85.86%. I just començar el 5è any que s'amortitzaria el total, 
o bé es podria donar el cas que algun d'aquests anys vagi una mica millor i l'acabar el 4t any ja  
estigui amortitzat.

          383



Projecte Fi de Carrera
Guillem Tanyà Palacios

2010/2011

  Cas 3: acceptació ràpida i creixement lent

En aquest cas es canvia una mica el xip. Es parteix de l'afluència del producte a diferents 
territoris, fet que comporta que hi hagi més comerços de bon principi donats d'alta al sistema. Però  
tot i això, el creixement és lent. Ara bé, atès que la situació geogràfica dels establiments és bastant  
dispersa al llarg del territori, aquests mostren una actitud més publicitària i aposten per l'ús dels 
espais i plus publicitaris.

Es parteix amb 150 comerços escampats. Cada any s'incrementa en 5 comerços més. De 
mitjana, 1 comerç al mes compra un espai publicitari dels més barats valorats amb 200€ i cada 2  
mesos hi  ha una compra  d'un  espai  publicitari  per  valor  de 400€.  També cada mes,  hi  ha 3  
compres dels plusos publicitaris més barats per valor de 200€ cada una.

Atès que el creixement és lent,  l'oscil·lació d'aquests valors no és significativa i  fa que es 
mantingui al llarg del temps. Tot i això, els ingressos són superiors als altres dos casos i redueix 
considerablement el temps d'inversió a 2 anys i mig.

Cada any

Ingressos quotes comerços 7500 150 comerços a finals d'any

Ingressos per publicitat 12000 4800€ en espais
7200€ en plus

Despeses (servidor + comercials) 950 800€ servidor
150€ en comissions

Ingressos nets 18550

Percentatge amortització 43,85

  Cas 4: acceptació i creixement òptim

En aquest cas,  es tracta d'una situació excel·lent.  Es parteix d'una ràpida acceptació i  un 
creixement notable. El sistema s'ha fet popular i molts compradors finals accedeixen al web per 
consultar ofertes. Els comerços són conscients del potencial que poden assolir participant-hi i cada 
cop són més els que hi inverteixen.

Es parteix amb 150 comerços el primer any, però el segon ja són 220. A més, el primer any hi  
ha una mitjana de compra de 2 d'espais publicitaris cada mes dels més econòmics i una cada dos 
mesos per valor de 300€ . Pel que fa als plus publicitaris, la gràcia de poder sortir com a resultat 
rellevant fa que els comerços es disputin les zones de població a les quals pertanyen. Aquest fet 
comporta que hi hagi de mitjana 3 compres de plus publicitaris al mes dels més barats i 2 plus 
publicitaris cada dos mesos per valor de 250€ cada una.

Al  segon any,  també hi  ha increment  d'ingressos en l'aspecte publicitari.  S'incrementa  de 
mitjana 3 compres d'espais publicitaris a les 2 de l'any anterior, assolint així 5 compres de mitjana  
al mes. Pel que fa als plus publicitaris es passa de 3 a 6 compres de mitjana pels més econòmics i 
de 2 a 4 els de 250€.

Les següents taules mostren com amb aquest èxit s'amortitza una mica més de la meitat dels 
42.300€ el  primer  any,  i  el  segon any ja hi  ha la inversió recuperada. A partir  d'aquí,  tot  són  
beneficis. En definitiva, amb un any i mig o dos anys, es recupera la inversió.
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Primer any

Ingressos quotes comerços 7500 150 comerços a finals d'any

Ingressos per publicitat 16600 6400€ en espais
10200€ en plus

Despeses (servidor + comercials) 950 800€ servidor
150€ en comissions

Ingressos nets 23150

Percentatge amortització 54,73

Segon any

Ingressos quotes comerços 11000 220 comerços a finals d'any

Ingressos per publicitat 34200 13800€ en espais
20400€ en plus

Despeses (servidor + comercials) 1020 800€ servidor
220€ en comissions

Ingressos nets 44180

Percentatge amortització 104,44

  Conclusions

Malgrat les coses puguin anar molt malament, si hi ha un mínim com en el primer cas, el 
negoci és viable econòmicament. És més, en cas que vagi bé, pot arribar a generar una gran 
quantitat de beneficis.
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 10.2.6  Riscos

 10.2.6.1  Llista de possibles riscos segons magnitud

A continuació es mostra un llistat de riscos que es poden arribar a produir al llarg del projecte.

Risc El projecte no s’acaba en el calendari acordat

Probabilitat Mitjana

Impacte Gran

Estratègia de 
mitigació

Bona planificació del projecte. Es portarà un seguiment 
exhaustiu sobre la realització de les tasques.

Pla de contingència --

Risc Canvis nous que demana el client.

Probabilitat Mitjana

Impacte Gran

Estratègia de 
mitigació

Fer un bon model de negoci amb una alta col·laboració entre 
client i equip de projecte.

Pla de contingència
Tornar a planificar les tasques i revisar el projecte. Fer entendre 
al client que el canvi pot suposar un canvi en el calendari i 
afectar en el preu.

Risc El client i els usuaris no s’adapten al sistema

Probabilitat Mitjana

Impacte Gran

Estratègia de 
mitigació

Portar a terme un bon change management per tal que 
l’encarregat o encarregats de l’administració del projecte siguin 
capaços d’administrar correctament el model de negoci descrit.

Pla de contingència
Fer una nova pràctica de change management per tal de fer que 
l’usuari de supervisió adquireixi capacitats per controlar el 
sistema.
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Risc Abast de funcionalitat incomplet

Probabilitat Alta

Impacte Alt

Estratègia de 
mitigació

Aclarir amb el client la llista de funcionalitats del sistema i, en cas 
de que en falti alguna, notificar-ho.

Pla de 
contingència

Estudi de la funcionalitat, anàlisi i disseny d’aquesta i implementar-
la completant el conjunt de funcionalitats del sistema. Això portarà 
a un retard de la versió final i entregable.
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 10.3  Global Assessment

 10.3.1  Introducció

En aquest apartat es fa una valoració global del projecte. A diferència de la guia de PESBD,  
on es fa un “Iteration Assessment” per iteració, al tractar-se d'un projecte de fi de carrera individual  
s'ha decidit mostrar una valoració global.

 10.3.2  Adherència al pla 

El projecte es va plantejar i iniciar abans del primer quadrimestre del curs 2010-2011 tenint en  
compte que el seu termini havia de ser a finals del segon quadrimestre, en el qual es va matricular.  
La previsió  era de 4 hores diàries de dedicació,  tal  com s'especifica al  diagrama de Gantt  de 
l'annex 2. No obstant això, a causa de la dedicació laboral de l'alumne el seguiment de 4 hores al  
dia no ha sigut estricte però sí que s'ha realitzat la feina en el temps previst. 

 10.3.3  Metodologia de treball

La realització del projecte ha estat única i exclusivament per part de l'alumne a diferència de 
PESBD on es treballava en grup. 

Al principi del projecte es va realitzar una planificació que s'ha utilitzat com a guia per mantenir 
un ritme de feina adequat i estar al dia segons els terminis proposats. La planificació ha estat  
basada, òbviament, amb la metodologia RUP de la qual se n'han desprès les iteracions a seguir.

Paral·lelament  s'ha  mantingut  el  contacte  amb  el  director  del  projecte  per  corroborar  la 
validesa d'aquest i s'han realitzat diferents trobades per tal de debatre els aspectes on hi havia 
dubtes i incidir en els que s'havia de millorar.

 10.3.4  Casos d’ús 

Per tal d'evitar realitzar un prototip massa complert dins l'àmbit del projecte de fi de carrera, es 
va decidir  limitar  el  nombre  de casos d'ús  que es  veurien reflectits  al  prototip.  De la  mateixa  
manera, a l'especificació de les operacions, que es porta a terme a l'apartat de disseny, es tracten 
aquelles operacions que intervenen al flux dels casos d'ús seleccionats.  A l'annex 3 es mostra com 
es va prioritzar els casos d'ús. Els casos d'ús escollits han estat els primers més importants i alguns 
d'altres per fer més demostratiu el prototip.

1. Activar/desactivar campanyes

2. Alta comerç

3. Alta comercial

4. Baixa pagament quota

5. Cercar

6. Crear campanya

7. Iniciar Sessió

8. Modificar campanya
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9. Modificar comerç

10. Modificar comercial

11. Pagar plus publicitari

12. Pagar quota

13. Tancar Sessió

14. Visualitzar estadístiques

15. Visualitzar informació campanya

16. Visualitzar informació comerç

17. Visualitzar llistat campanyes

18. Visualitzar llistat comerços

 10.3.5  Artefactes obtinguts

Tal com s'especifica a la guia de PESBD, els artefactes que s'han obtingut són els següents:

1. Business Use Case Model 

2. Business Use Case Realitzation

3. Business Object Model 

4. Vision 

5. Glossari

6. Use Case Model 

7. Use Case 

8. StoryBoards 

9. Navigation Map 

10. Supplementary Specifications 

11. Analysis Model 

12. Design Model 

13. Data Model 

14. Software Development Plan 

15. Test Plan 

16. Test Case  

17. Global Assessment

          389



 Projecte Fi de Carrera 2011
Guillem Tanyà Palacios

 11  Test 

 11.1  Test plan

 11.1.1  Introducció

Al llarg de la construcció del projecte es portaran a terme una sèrie de proves per tal de 
validar l'aplicació i comprovar-ne el funcionament correcte. A continuació es detallaran els 
diferents  tipus  de test  que s'aplicaran per  tal  d'abastar  els  diferents  requisits  que ha de 
complir el sistema.

 11.1.1.1  Unit Testing

Tipus de prova que s'enfocarà per comprovar parts estructurals, normalment d'una mida 
mitjana/baixa com ara una funció d'una classe o un cas d'ús. La duu a terme el programador 
que l’està implementant amb la idea de comprovar que la feina que s'està fent és correcte.

 11.1.1.2  Test d’integració

Comprova  l’eficiència  i  la  validesa  de  la  interactivitat  entre  diferents  unitats  de  les 
esmentades  anteriorment.  Per  exemple,  comprovar  la  funcionalitat  entre  dos  casos  d’ús 
diferents.

 11.1.1.3  Test funcional i d’integritat

L’objectiu es comprovar el funcionament esperat de la part lògica de l’aplicació i de la 
integritat amb la persistència de dades. És on es centren gran part del pla de proves.

 11.1.1.4  Beta Test

L’objectiu es portar el sistema a un entorn real. Una vegada esta implementat i llest per 
entregar,  aquest  s’instal·larà  en  un  entorn  molt  semblant  o  l’entorn  en  el  que  finalment 
funcionarà el sistema. 

 11.1.1.5  Test d’Interfície

Té per objectiu la comprovació del bon funcionament interactiu amb l’usuari. En el cas 
d'aquest projecte, al tractar-se d'un web, s'ha de comprovar la visualització amb diferents 
dispositius i navegadors.

 11.1.1.6  Test de Navegació

En aquest cas es tracta de comprovar que la navegació entre les pàgines sigui correcte.
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 11.1.1.7  Test de seguretat

Comprovar que una persona sense permisos no pugui portar a terme accions en les 
quals no estigui autoritzada.

 11.1.1.8  Test de configuració

Test que validarà i adaptarà la integració de l'aplicació al sistema final.

 11.1.1.9  Test de rendiment o performance

Test per avaluar la capacitat  del sistema d'absorbir  usuaris connectats a l'aplicació i 
mesurar-ne sota quines condicions disminueix el rendiment.
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 11.2  Test case

 11.2.1  Introducció

En aquest apartat es mostren els testos a realitzar per a cada cas d'ús. S'entén per a 
test la comprovació del seu funcionament. Per tal de realitzar la comprovació, s'especifica 
quines accions es realitzen i el resultat esperat. 

Els testos estan enfocats en funció de cada cas d'ús a les condicions que s'han de 
complir.  El  següent  apartat  mostra  el  resum  on  es  llista  per  cada  cas  d'ús  les  seves 
condicions i l'apartat que el segueix en mostra el detall.

 11.2.2  Resum de testos

• Activar / desactivar campanya

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar accés comerç propietari campanya

• Alta comerç

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar accés usuari

• Alta Comercial

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar accés usuari

• Baixa pagament quota

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar usuari comerç

• Cercar

◦ Comprovar funcionament correcte

• Crear campanya

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar usuari comerç

◦ Comprovar comerç amb pagament vigent

• Iniciar sessió

◦ Comprovar funcionament correcte

• Modificar campanya

◦ Comprovar funcionament correcte
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◦ Comprovar usuari comerç

• Modificar comerç

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar usuari comerç

• Modificar comercial

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar usuari comercial

• Pagar plus publicitari

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar usuari comerç

• Pagar quota

◦ Comprovar funcionament correcte

◦ Comprovar usuari comerç

• Tancar sessió

◦ Comprovar funcionament correcte

• Visualitzar estadístiques

◦ Comprovar funcionament correcte

• Visualitzar informació campanya

◦ Comprovar funcionament correcte

• Visualitzar informació comerç

◦ Comprovar funcionament correcte

• Visualitzar llistat campanyes

◦ Comprovar funcionament correcte

• Visualitzar llistat comerços

◦ Comprovar funcionament correcte

393



 Projecte Fi de Carrera 2011
Guillem Tanyà Palacios

 11.2.3  Detall dels testos

A continuació, per cada cas d'ús es mostra el detall del test a aplicar en funció de les 
condicions que ha de complir.

 11.2.3.1  Activar / desactivar campanya

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Activar / desactivar campanya

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç.
L'usuari està a la plana de la campanya en qüestió.

Inputs Outputs esperats

Selecciona activar o desactivar 
campanya.

La campanya ha quedat activada o 
desactivada.

Comprovar accés comerç propietari campanya

Títol Comprovar  accés comerç propietari 
campanya

Objecte sota test Cas d'ús Activar / desactivar campanya

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comerç ni propietari de la campanya

Inputs Outputs esperats

No es té accés a modificar 
campanya, s'introdueix manualment 
la url.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida.
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 11.2.3.2  Alta comerç

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Alta comerç

Estat inicial

L'usuari amb la sessió iniciada és un usuari de tipus comercial o administrador
L'usuari està a la zona de gestió de comerços.

Inputs Outputs esperats

S'accedeix a donar d'alta un 
comerç.

Es mostra el formulari amb les dades.

S'omple el formulari amb les dades. Si hi ha errors a les dades es notifica, sinó 
es queda donat d'alta el comerç i un 
correu enviat al comerç

Comprovar accés usuari

Títol Comprovar accés usuari

Objecte sota test Cas d'ús Alta comerç

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comercial o administrador.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió de 
comerços, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida

 11.2.3.3  Alta Comercial

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Alta Comercial

Estat inicial

L'usuari és de tipus administrador amb la sessió iniciada.
L'usuari es troba a la zona d'aministració de comercials.

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona donar d'alta un 
comercial

Es mostra un formulari demanant les 
dades.

S'introdueixen les dades. En cas d'error es notifica que hi ha alguna 
dada incorrecta. Sinó, es dóna d'alta el 
comercial.

395



 Projecte Fi de Carrera 2011
Guillem Tanyà Palacios

Comprovar accés usuari

Títol Comprovar accés usuari

Objecte sota test Cas d'ús Alta Comercial

Estat inicial

L'usuari no és de tipus administrador.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió de 
comercials, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida

 11.2.3.4  Baixa pagament quota

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Baixa pagament quota

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç i té la sessió iniciada.
L'usuari es troba a la plana de gestió de finances.

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona baixa del 
pagament

Es demana confirmació

L'usuari confirma L'usuari queda donat de baixa del 
pagament de quota. 

Comprovar usuari comerç

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Baixa pagament quota

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comerç.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió de 
comercials, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida
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 11.2.3.5  Cercar

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Cercar

Estat inicial

L'usuari es troba a la plana de cerca.

Inputs Outputs esperats

L'usuari introdueix algun mot en 
algun dels camps dels formularis

Es mostra un llistat de resultats per a 
campanyes i/o comerços.

 11.2.3.6  Crear campanya

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Crear campanya

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç.
L'usuari es troba a la plana de gestió de campanyes.

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona crear campanya Es retorna un formulari.

L'usuari omple el formulari i l'envia Si les dades són incorrectes es mostra 
una notificació, sinó es dóna d'alta la 
campanya.

Comprovar usuari comerç

Títol Comprovar usuari comerç

Objecte sota test Cas d'ús Crear campanya

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comerç.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió de 
comercials, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida
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Comprovar comerç amb pagament vigent

Títol Comprovar comerç amb pagament vigent

Objecte sota test Cas d'ús Crear campanya

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç.
L'usuari no té una quota vigent.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió de 
comercials, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida

 11.2.3.7  Iniciar sessió

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Iniciar sessió

Estat inicial

L'usuari no té la sessió iniciada

Inputs Outputs esperats

L'usuari introdueix l'àlies i la 
contrasenya

Si les dades són incorrectes es mostra el 
formulari per tornar a introduir les dades. 
Si són correctes, l'usuari inicia la sessió en 
funció del tipus al qual pertany.

 11.2.3.8  Modificar campanya

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Modificar campanya

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç.
L'usuari està visualitzant les seves campanyes o bé una de concret.

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona modificar 
campanyes.

Es retorna un formulari amb els camps 
possibles a modificar i el seu valor.

L'usuari realitza els canvisi els 
envia

La informació de la campanya s'ha 
actualitzat a la base de dades.
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Comprovar usuari comerç

Títol Comprovar usuari comerç

Objecte sota test Cas d'ús Modificar campanya

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comerç.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió de 
campanyes, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida

 11.2.3.9  Modificar comerç

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Modificar comerç

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç o comercial amb la sessió iniciada.
L'usuari comerç es troba visualitzant la seva informació.
L'usuari comercial es troba visualitzant la informació d'algun dels seus comerços 
o bé el llistat dels seus comerços.

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona modificar 
comerç.

Es retorna un formulari amb les dades 
modificables i el seu valor actual.

L'usuari realitza els canvis i els 
aplica

Queda enregistrat els canvis realitzats.

Comprovar usuari comerç

Títol Comprovar usuari comerç

Objecte sota test Cas d'ús Modificar comerç

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comerç.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió del 
comerç, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida
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 11.2.3.10  Modificar comercial

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Modificar comercial

Estat inicial

L'usuari és de tipus comercial amb la sessió iniciada.
L'usuari es troba visualitzant la seva informació d'usuari.

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona modificar 
comercial

Es retorna un formulari amb les dades 
modificables i el seu valor actual.

L'usuari realitza els canvis i els 
aplica

Queda enregistrat els canvis realitzats.

Comprovar usuari comercial

Títol Comprovar usuari comercial

Objecte sota test Cas d'ús Modificar comercial

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comercial

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió del 
comercial, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida

 11.2.3.11  Pagar plus publicitari

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Pagar Plus publicitari

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç amb la sessió iniciada.
L'usuari es troba a la plana de gestió de plus publicitaris.

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona un plus Es retorna la informació del plus

L'usuari selecciona pagar-lo Es retorna el formulari amb les dades 
necessàries pel plus.

L'usuari introdueix les dades i envia 
la petició

Es mostra la plataforma de pagament 
virtual (TPV)

L'usuari realitza el pagament Queda donat d'alta el plus
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Comprovar usuari comerç

Títol Comprovar usuari comerç

Objecte sota test Cas d'ús Pagar Plus publicitari

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comerç.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió de 
plus publicitaris, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida

 11.2.3.12  Pagar quota

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Pagar Quota

Estat inicial

L'usuari és de tipus comerç amb la sessió iniciada.
L'usuari es troba a la plana de gestió de quota

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona pagar quota Es mostra la plataforma de pagament 
virtual (TPV)

L'usuari realitza el pagament Queda donada d'alta una nova quota

Comprovar usuari comerç

Títol Comprovar usuari comerç

Objecte sota test Cas d'ús paga Quota

Estat inicial

L'usuari no és de tipus comerç.

Inputs Outputs esperats

L'usuari no té accés a la gestió del 
quota, s'introdueix la URL 
manualment.

Es retorna un error conforme l'acció no és 
vàlida
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 11.2.3.13  Tancar sessió

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Tancar sessió

Estat inicial

L'usuari té la sessió iniciada

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona tancar la sessió Es mostra la pàgina principal dels usuaris 
no registrats.

 11.2.3.14  Visualitzar estadístiques

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús  Visualitzar estadístiques

Estat inicial

-Indiferent-

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona visualitzar 
estadístiques

Es retornen estadístiques en funció del 
tipus d'usuari.

 11.2.3.15  Visualitzar informació campanya

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Visualitzar informació campanya

Estat inicial

L'usuari es troba a la plana de resultats de cerca o de llistat de campanyes

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona una campanya Es retorna la informació de la campanya
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 11.2.3.16  Visualitzar informació comerç

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Visualitzar informació comerç

Estat inicial

L'usuari es troba a la plana de resultats de cerca o de llistat de comerços

Inputs Outputs esperats

L'usuari selecciona un comerç Es retorna la informació del comerç

 11.2.3.17  Visualitzar llistat campanyes

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Visualitzar llistat de campanyes

Estat inicial

-Indiferent-

Inputs Outputs esperats

L'usuari  accedeix a l'apartat de 
campanyes

Es retorna el llistat de campanyes.

 11.2.3.18  Visualitzar llistat comerços

Comprovar funcionament correcte

Títol Comprovar funcionament correcte

Objecte sota test Cas d'ús Visualitzar llistat comerços

Estat inicial

-Indiferent-

Inputs Outputs esperats

L'usuari accedeix a l'apartat de 
comerços

Es retorna el llistat de comerços
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 12  Prototip
El prototip que es realitza en aquest projecte es construeix a partir de tota la informació  

obtinguda al llarg d'aquest i centrant-se només en els casos d'ús seleccionats tal com s'ha 
especificat a l'apartat de gestió de projecte. Tota la codificació del prototip està a par d'aquest 
document.

Per tal de confeccionar-lo no s'ha realitzat cap “Implementation Model” específicament, 
sinó que s'ha partit  de l'estructura de capes utilitza en el model  de disseny i  les classes 
obtingudes. Cada classe correspon a un fitxer i aquestes han estat organitzades en classes 
del model, classes controladores i les vistes. 

Per altra banda, tal com s'ha mencionat a a l'apartat de “Supplementari Specifications”, 
s'ha utilitzat la llibreria SMARTY per la consolidació del patró model-vista-controlador.

D'aquesta manera, l'estructura de directori que queda és la següent:
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 13  Conclusions
Com a estudiant de la carrera d'Enginyeria en Informàtica a la FIB, em proposo fer una 

valoració personal i extreure conclusions entorn del projecte de fi de carrera realitzat. Atès 
que el projecte fi de carrera, tal com diu el nom, és l'última part de la carrera, que pretén 
posar en pràctica el que s'ha après fins ara i els fruits que en resulten de tot aquest camí, faig 
extensives les valoracions i conclusions per a altres temes a l'entorn del recorregut realitzat 
des de l'any 2005 quan vaig entrar a la facultat.

  El projecte

La idea de la qual parteix aquest projecte considero que és una bona idea i una bona 
idea sobre la qual treballar. A l'hora de realitzar un projecte llarg, que et comporta tot un 
quadrimestre de feina i que, a més, aquesta feina no és per posar en marxa la totalitat de la  
idea, hi ha d'haver motivació, perquè si no s'hi treballa a gust, el resultat pot ser pitjor de  
l'esperat. Aquesta idea desperta el sentit de la motivació. Perquè? Perquè s'està davant d'un 
projecte real i ambiciós on es pretén cobrir un segment de població en el qual a dia d'avui no 
hi ha cap solució informàtica que hi centri la seva atenció.

Per altra banda, puc afirmar que, globalment, el projecte ha anat bé, dins dels temps 
previstos i sense contratemps. Tot i que com a les millors famílies hi ha aspectes que es 
podrien millorar, penso que, dins dels límits en els quals s'ha d'incloure un projecte de fi de 
carrera com aquest, és acceptable tan el contingut com la solució aportada.

Des de l'inici del projecte fins ara, els problemes que hi ha hagut no han afectat el fil 
d'execució.  De fet,  la  previsió  que es  va fer  al  principi  ha estat  l'adequada i  s'ha  pogut  
treballar tranquil·lament. Això sí, cal fer notar que l'estimació prevista d'hores dedicades per 
la facultat és d'una jornada laboral i individual, és a dir, que s'ha d'aportar un projecte amb 
cara i ulls. En el meu cas ha sigut fàcil combinar la vida laboral amb les tasques de producció 
del projecte. Malgrat tot, he hagut d'emprar dos quadrimestres, l'equivalent a un curs, per tal  
de poder-ho completar. Ho deixo a l'aire: què passaria a algú que no ho tingués tant bé i no 
s'ho pogués combinar? L'hi seria un calvari?

Un altre aspecte que ha estat importat pel desenvolupament del projecte han estat les 
persones properes assabentades de l'existència d'aquest projecte. Per part de les quals en 
va  sorgir  la  idea,  les  seves  aportacions   han  sigut  clau  a  l'hora  definir  les  principals 
funcionalitats i discutir-ne la necessitat i justificació d'aquestes. D'altres persones que se'ls hi 
ha comentat  la jugada també han estat totalment vàlides,  ja que en la majoria de casos 
reflectien de cap a peus el punt de vista de l'usuari final del producte informàtic, tan si es 
tracta d'un consumidor dels comerços com el mateix comerç. En aquest cas, t'ajuden a veure 
diferents punts de vista que com a cap de projecte, programador, o qualsevol altre rol que 
puguis jugar pot ser que no es vegi. De fet, crec que és una de les coses que com a futurs 
enginyers que hem de ser a la carrera, no es gaudeix de poder-ho fer.
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  La metodologia: RUP

Tal com s'ha dit al principi del projecte, aquest està basat en la guia de PESBD i s'ha 
seguit en gairebé la seva totalitat. De fet, la idea desenvolupada en aquest projecte podria 
ser perfectament utilitzada per un quadrimestre de l'assignatura.

Després de dos projectes utilitzant el RUP (aquest i  el  de PESBD) crec que és una 
metodologia d'alt nivell, de caire professional que té una gran capacitat de poder expressar i 
definir amb qualitat les idees que han de servir per fer funcionar millor un negoci. Al RUP s'hi  
tracta la part del modelatge de negoci, que és tant o més important que les altres però és on  
es deriva la necessitat d'un cert producte per un negoci i la concepció del per què d'aquest 
producte. Sovint, hi ha cops que no es dóna esment a aquest fet quan, com aquell qui diu, és 
imprescindible. Amb això no vull treure importància als altres artefactes.

No  obstant  això,  a  vegades  pot  fer-se  cansada  per  la  gran  quantitat  de  detall  als 
diagrames.

  PESBD

PESBD és una d'aquelles assignatures que s'apropen a la realitat després d'un seguit 
d'assignatures de teoria i exercicis. Al començament de PESBD hi ha una certa estranyesa,  
no pel fet de realitzar un projecte software, sinó la metodologia del RUP que, de ben segur, 
és nova per la majoria d'estudiants. A PESBD descobreixes la gràcia d'usar una metodologia 
de  treball  en  un  projecte  i  veus  com es  lliguen  els  caps  de  les  assignatures  anteriors. 
S'agraeix el poder treballar diferents disciplines apreses anteriorment i enfocar-les amb casos 
que podrien ser reals. 

Des del  punt  de vista del  programari  utilitzat,  caldria una guia ràpida per  utilitzar  el  
Rational Software d'IBM de tal manera que no pugui arribar a ser un inconvenient en segons 
quins casos quan es vol realitzar algun tipus de tasca. 

Per altra banda, també hi trobo a faltar dues coses: diferents configuracions del RUP i 
altres metodologies. La guia de PESBD és una instància del RUP i per constitució d'aquest 
es pot prendre'l segons diferents configuracions. A l'assignatura es segueix la guia però en 
cap  moment  es  contemplen  altres  possibles  configuracions  on  es  puguin  apreciar  altres 
característiques, és a dir, altres artefactes. Aquest fet comporta que ara mateix no tinc cap 
concepció que s'apropi a l'exactitud del potencial que arriba a tenir. No em refereixo a posar-
les  en pràctica sinó  tenir-ne  el  coneixement  per  tal  que els  alumnes puguin  decidir  què 
necessiten i què no. De la mateixa manera, trobo encertat que s'ensenyi una metodologia 
professional i  reconeguda per una empresa important com és IBM, però crec que com a 
enginyers hem de tenir la capacitat per poder valorar quan utilitzar RUP o una altra tècnica la 
qual  no  ens  han presentat  mai.  Al  principi  de  cursar  PESBD es  va  fer  referència  a  les 
metodologies àgils, com ara Scrum, però en cap cas la vam estudiar o posar en pràctica per 
conèixer el seu funcionament. Suposo que aquest fet és el dilema d'on és la frontera entre 
fins on s'ensenya i espavilar-se pel propi compte.
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  ES1 i ES2

Anteriorment a PESBD hi ha les assignatures ES1 i ES2, dues assignatures bàsiques 
dins del món de l'enginyeria del software i, per tant, en aquest projecte. El nivell i ritme que es 
va utilitzar en cada una de les assignatures penso que va ser l'adequat coincidint també amb 
bons professors. El que ara trobo a faltar de ES2 és aprofundir més en la varietat de patrons 
arquitectònics. És cert que els patrons que t'ensenyen són un descobriment per a l'alumne 
que no ha fet mai l'estructura de capes per a un programa i que s'aprenen moltes coses que  
potser  no  s'ensenyen a  enlloc  més,  però  faltaria  fer  més  extensiva  i  complementària  la 
quantitat de patrons que existeixen. He de dir que per realitzar aquest projecte, vaig recórrer  
el llibre de Martin Fowler “Patterns of Enterprise Application Architecture” per assegurar-me 
que utilitzava els patrons adients; el recomano a qui estigui interessat en el tema.

  Enginyeria del software

Voldria centrar l'atenció en el nivell que la universitat dóna en aquesta disciplina. Al llarg 
de la carrera i sobretot últimament, he mantingut converses amb companys que cursaven o 
havien cursat l'enginyeria en informàtica en altres universitats. Com a molt bona opinió, cal 
dir que em puc sentir orgullós del lloc on he adquirit els coneixements, ja que la majoria de  
les persones amb les quals he intercanviant informacions, el nivell d'enginyeria del software 
que mostraven era del tot bàsic.

  Altres assignatures

De  les  altres  assignatures  que  no  n'he  parlat,  m'agradaria  destacar  l'optativa  ER 
(Enginyeria de Requisits). Tot i que en aquest projecte la gestió de requisits és mínima, a 
l'assignatura en qüestió s'aprèn el mètode de Volere que és molt professional i, al meu criteri, 
complementari al RUP, per tal de dur a terme la gestió de requisits.

També vull ressaltar l'optativa DABD (Disseny i Administració de Base de Dades) que la 
vaig trobar molt interessant per les persones que volen aprofundir en base de dades, ja que 
s'ensenya la part més profunda de la gestió d'una base de dades.

Per altra banda, crec que l'assignatura PRED (Programació i Estructura de Dades) es 
recrea  massa  en  la  teoria  i  no  en  la  pràctica.  Iniciant  la  programació  de  l'estudiant  a 
l'assignatura de Programació 1 i  continuant amb Pràctiques de Programació, a PRED es 
passava del punt més alt de la corba d'aprenentatge cap a la baixada, enlloc de continuar 
fent pujada. Tot i que sóc partidari de que segons quins casos és més important una bona 
gestió de la base de dades que una bona programació (evidentment, si hi ha les dues coses 
millor), penso que tal com avui en dia es tendeix cap a sistemes descentralitzats i ubicats al 
núvol (al “cloud” en anglès), el fet de realitzar una programació eficient i de qualitat és de 
gran importància per a un programador. A PRED vaig tenir la sensació de perdre el temps.

  Valoració de la carrera i pla d'estudis

Cap a la meitat de la carrera, ens van introduir els perfils. Segons les assignatures que 
he cursat, no tinc cap perfil  específic,  però en destaquen ESSI (enginyeria del software i 
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sistemes d'informació) i, en especial, XTSO (xarxes telemàtiques i sistemes operatius). Dit 
així  qualsevol  podria  pensar  que el  projecte l'hauria  d'haver  encarat  més cap a aquesta 
última branca, però per gust i tenint en compte que el quadrimestre anterior havia cursat 
PESBD i que per tant tenia les idees fresques, la balança es va decantar.

Crec que un estudiant, futur enginyer, és bo que tingui un perfil, ja que la matèria és molt  
extensa i assolir-ho tot és inviable. No vull entrar en si els diferents perfils són els adequats o  
no, però sí que trobo que l'estudiant s'hauria de començar a perfilar abans que quan ho hem 
fet, en el meu cas, als últims quadrimestres. Per mi, això implica que des de bon principi es 
marquin les diferències entre les diferents branques. Dic de bon principi perquè saber on vols 
anar a parar és el més complicat, molts cops perquè no saps ben bé el que has de triar què 
és, per a què serveix i quines sortides té. Tal com he dit abans, no ha estat fins els últims  
quadrimestres que veia clar que el que més m'agradava eren les dues branques comentades 
anteriorment.  Si  això  ho  hagués  vist  des  de  bon  principi,  probablement  algunes  de  les 
assignatures cursades haguessin estat diferent.

Aquestes opinions són fetes sota el desconeixement del nou pla d'estudis de Bolonya.

Per altra banda, sempre m'he parat a pensar en com es lliguen els diferents àmbits 
d'educació, és a dir, des de ben petits fins a la universitat. Personalment crec que l'educació i 
formació tenen un problema que són els canvis. I m'explico. Evidentment, els canvis són 
necessaris ja que la societat evoluciona i les necessitats canvien. Ara bé, el que no pot ser és 
que cada dos per tres, quan hi ha un canvi polític hi hagi un canvi en educació, i menys quan 
aquest canvi no és afegir una hora més o treure'n una, sinó canviar el pla d'estudis per un 
cantó o per l'altre.

No argumentaré la meva opinió sobre l'ESO, tot i que crec que és desaprofitar el temps,  
però sí  que m'agradaria posar èmfasi  en el  pas que hi  ha de batxillerat  a  la  universitat. 
Teòricament, el batxillerat ha de ser la formació que t'ha de portar a estudiar una carrera, 
però hi ha un salt desproporcionat. Entre primària i ESO, i entre ESO i batxillerat, la rutina és 
anar  fent  cursos,  però quan vas a la  Universitat,  no passes un nivell,  sinó més d'un.  El  
problema on és? A la universitat? No, ja que el nivell exigit és el que ha de ser, tot i que en  
alguns casos és baix. Així la causa és el batxillerat? Segur? La meva resolució a aquesta 
reflexió sempre ha estat que la selectivitat és el punt d'inflexió. Especialment al segon curs de 
batxillerat, et preparen per anar a la selectivitat, encara que es fa dins de tot el temari que el 
pla  d'estudis  marc.  Una mica és  com el  que es  treu  el  carnet  de conduir  i  quan fa  les 
pràctiques l'ensenyen a passar l'examen no a conduir amb l'experiència del conductor del dia 
a dia. I això ho dic perquè penso que la selectivitat exigeix molt poc. Tan sols ens centrem en 
les assignatures de matemàtiques, el canvi que hi ha entre batxillerat i la universitat és gran, 
però la selectivitat, que és la prova que marca el nivell d'exigència necessari per entrar a la 
universitat, demana un grau de coneixement per sota d'aquesta.

  Adequació de la carrera

Voldria parar atenció a l'adequació de la carrera pel que fa als materials i infraestructura 
de les quals  disposa.  És evident que al  tractar-se d'una facultat  d'informàtica el  material 
informàtic abundi, trobo perfecte el fet que tinguis la possibilitat d'escollir entre dos sistemes 
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operatius (Windows i Linux) i sobretot que el Windows el mantinguin a la versió XP i no a 
Vista, tot i que penso que ara comença a tocar que faci el salt a Windows 7. Potser va ser en 
les assignatures de xarxes on el material es va haver de repartir més, suposo que a causa 
del seu elevat cost. 

És  també  d'agrair  poder  disposar  d'una  biblioteca  molt  completa  a  quatre  passes, 
serveis de menjador, de bar i de menú, aules per a ús més específic com són les de LSI, etc.  
En definitiva, bons arguments per a futurs estudiants.

Una de les coses que es troben a faltar al llarg de la carrera seria la interacció amb un 
entorn real. Amb això vull dir que, a l'hora de realitzar projectes, seria un punt a favor tenir  
una interacció amb un client de veritat. Per molt que el professor de l'assignatura pugui jugar 
aquest  rol,  sempre hi  podria haver un toc més real  si  la relació de tu a tu fos amb una  
persona externa, poc o gens coneguda, amb aires de pensar diferents d'un professor.

  Altra formació

A continuació vull fer incís a tres punts que són per fer una crítica purament constructiva 
i sense cap intenció dolenta.

Com a alumne de la Facultat d'Informàtica de la UPC crec que és un greu error que no 
hi hagi una assignatura obligatòria que sigui l'anglès (o idiomes). Per una banda, perquè és 
una llengua global i que com a enginyers la tenim present el dia a dia. Per l'altra, perquè una 
llengua  també  té  les  seves  especialitats   i  formar  els  alumnes  tenint  en  compte  els 
tecnicismes que envolten a un enginyer seria una bona qualitat de formació. 

Per altra banda, dins del món de l'enginyeria del software, crec que en aquesta carrera 
hi ha la carència dels aspectes d'usabilitat i  accessibilitat del software. Avui dia és del tot 
important  que  un  producte  sigui  usable  i  encara  més  accessible  per  a  persones 
discapacitades. Que jo tingui constància, no hi ha cap assignatura en la qual aquests dos  
temes siguin tractats en profunditat i amb esperit de consciència. 

Finalment, m'agradaria transmetre la gratitud que comporta poder realitzar un projecte 
d'aquest tipus de caràcter real, que no és una joguina i que pot no ser feina en va. També dir  
que a la vida hi ha moltes experiències i la universitat n'és una d'elles i, si es pot, val la pena 
aprofitar-la.
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Annex 1: Glossari

Bàner:  imatge o animació de dimensions reduïdes utilitzada per fer propaganda d'un 
comerç.

Backoffice: nomenclatura utilitzada per definir la zona privada dels usuaris on, un cop 
han iniciat sessió, gaudeixen de funcionalitats que un usuari visitant no disposa.

Comissió: import percentual d'una quota d'un comerç que cobra el comercial que afilia 
el comerç al sistema.

Criteris  de  cerca: són  els  criteris  utilitzats  per  tal  de  fer  cerques  al  sistema.  Uns 
exemples de criteri poden ser el preu, la població, el tipus de producte que ha de contenir la  
campanya, etc. 

Criteris de subscripció: ídem que l'anterior amb la finalitat de definir subscripcions per 
l'usuari.

Criteris d'un plus publicitari:  són els factors que intervenen a l'hora d'establir el preu 
del plus publicitari que el comerç vol comprar. Els criteris es basen en els mateixos que els 
utilitzats a les cerques.

Durada de campanya: període de dies màxim fixat pels administradors del sistema que 
una campanya pot estar activa.

Estat d'un espai publicitari: Un espai publicitari es pot trobar en l'estat de pendent de 
validar  (ser  supervisat  pels  administradors),  validat  (quan  ja  està  supervisat),  desactivat 
(quan no s'ha fet públic) o bé activat (quan és visible al públic que visita el web. Un espai que 
està pendent de validar sempre serà inactiu.

Incidència: Notificació  que  es  realitza  als  administradors  dels  sistema  informant 
d'alguna anomalia amb el programa o bé d'algun contingut inadequat i/o ofensiu.

Notificació: missatge  que  visualitzen  els  administradors   quan  es  creen  sol·licituds 
d'alta, baixa, etc, o suggeriments de població o comerç.

Sessió d'usuari: s'entén per la sessió d'usuari la que es crea quan un usuari ha accedit 
al sistema mitjançant la seva identificació amb usuari i contrasenya.

Sol·licitud: notificació que es fa als administradors del sistema per demanar alguna alta 
de comerç o comercial o bé alguna baixa d'aquests.

Suggeriment  (de població  o  comerç): notificació  que es  fa  als  administradors  del 
sistema per tal de que incorporin zones de població de les quals no hi ha cap comerç al 
sistema que en pertanyi. També per suggerir comerços que no estan al sistema.

Plus publicitari: pagament suplementari que paga un comerç per tal que el seu comerç 
surti de forma rellevant en determinats criteris de cerca.
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Terminal Punt de Venda (TPV): Plataforma per gestionar cobraments en línia a través 
de l'entitat bancària.

Usuari anònim: usuari que visita el web però que no ha iniciat sessió.

Usuari registrat: usuari visitant del sistema però que s'hi ha donat d'alta. Gaudeixen de 
funcionalitats extres com ara la gestió de subscripcions o del coneixem que té el sismtema 
dels criteris de l'usuari per tal de millorar els resultats de cerca.

Valor – Criteri: Parell de dades utilitzats per definir cerques o subscripcions per tal de 
relacionar un criteri i el seu valor. Per exemple, el criteri “tipus de producte” i el valor “tèxtil”.
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Annex 2: Diagrama de Gantt
El  diagrama de  Gantt  que precedeix  aquest  text  forma part  de  les  fases  inception, 

elaboració i prototipatge del projecte. El diagrama té en compte només els dies laborals i 
cada dia són 4 hores.

412



 Projecte Fi de Carrera 2011
Guillem Tanyà Palacios

Annex 3: Selecció de casos d'ús
La següent taula mostra la valoració del casos d'ús. Com més alta és la puntuació total 

més important és prioritzar el cas d'ús en qüestió. La puntuació és obtinguda a través de 3 
valoracions segons:  la importància que té pel negoci (N), com de representatiu és el cas d'ús 
(R) i com de depenent és el cas d'ús per altres casos d'ús (D). El percentatge de valoració 
per cada un és de 60% per N, 30% per R i 10% per D. 

Els casos d'ús que estan ressaltats amb les celes de la taula d'un altre color, són els 
casos  d'ús  que  s'han seleccionat  per  a  la  realització  del  prototip  i  l'especificació  de  les 
operacions. Com es pot apreciar, s'han seleccionat els casos d'ús més importants i d'altres 
no tan importants però representatius per donar més vida al prototip.
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VALORACIÓ

N R D TOTAL

Alta comerç 10 10 10 10
Alta comercial 10 10 10 10
Crear campanya 10 10 10 10
Iniciar Sessió 10 10 10 10
Modificar comerç 10 10 10 10
Tancar Sessió 10 10 10 10
Pagar quota 10 10 9 9,9
Cercar 10 10 6 9,6
Visualitzar informació comerç 10 10 3 9,3
Visualitzar informació campanya 10 10 3 9,3
Visualitzar estadístiques 10 10 1 9,1
Modificar espai publicitari 10 8 6 9
Crear espai publicitari 10 7 6 8,7
Comprar espai publicitari 9 7 9 8,4
Pagar plus publicitari 9 8 6 8,4
Validar espai publicitari 9 7 8 8,3
Ajustar preus publicitaris 9 6 9 8,1
Modificar campanya 9 7 6 8,1
Baixa pagament quota 8 8 8 8
Ajustar comissions 8 8 7 7,9
Alta subscripció 8 8 7 7,9
Enviar subscripcions 8 8 7 7,9
Eliminar campanya 10 5 2 7,7
Modificar comercial 8 7 6 7,5
Visualitzar llistat campanyes 7 9 6 7,5
Comprovar impagats 9 6 2 7,4
Activar/desactivar espai publicitari 8 7 5 7,4
Activar/desactivar campanyes 8 8 2 7,4
Baixa comercial 7 8 8 7,4
Visualitzar llistat comerços 7 9 5 7,4
Visualitzar notificacions 7 7 7 7
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Visualitzar informació comercial 8 6 3 6,9
Respondre notificació 8 6 2 6,8
Baixa subscripció 6 8 4 6,4
Alta usuari 5 8 9 6,3
Obrir incidència 6 7 5 6,2
Visualitzar llistat comercials 5 9 5 6,2
Pagar comissions 9 2 1 6,1
Baixa comerç 6 5 7 5,8
Visualitzar historial facturació 6 6 1 5,5
Enviar mailing 6 5 3 5,4
Sol·licitar baixa comerç 5 4 6 4,8
Sol·licitar baixa comercial 5 4 6 4,8
Suggerir comerç 6 3 2 4,7
Sol·licitar alta comerç 6 3 1 4,6
Sol·licitar alta comercial 6 3 1 4,6
Obtenir Campanyes Suggerides 5 5 1 4,6
Visualitzar historial comissions 5 4 1 4,3
Visualitzar subscripcions 3 6 6 4,2
Modificar subscripció 4 4 4 4
Fer valoració 3 7 1 4
Ajustar durada de campanya 4 3 6 3,9
Suggerir població 3 6 2 3,8
Fer comentari 3 5 1 3,4
Visualitzar ajuda 1 8 1 3,1
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