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En aquest primer apartat de la documentació del projecte s’expliquen les 

primeres decisions que es van prendre per tal de començar a crear i desenvolupar el 

projecte.  
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1. Context del projecte 

La possibilitat de realitzar el projecte va sorgir a través de l'organització CIMNE 

(Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria), que es va veure amb la 

necessitat de crear un gestor de continguts web, enfocat concretament a les pàgines 

web per a congressos. El departament CMD (Congress Management Department) de 

CIMNE, que s'ocupa de l'organització i gestió de congressos, ja disposava d'un 

programari via web per a la gestió d'aquests esdeveniments. Aquest sistema s'havia 

de completar amb un gestor de continguts web per evitar que altres departaments 

haguessin de crear i portar el manteniment de la web de cada congrés.  

Totes les pàgines webs dels congressos creades fins al moment tenen les mateixes 

estructures en tots els casos i per això resulta útil i pràctic la creació d'aquest projecte. 

A més, CIMNE ha passat a formar part de l’E-CAERO, un projecte format per vàries 

organitzacions a nivell europeu que ha nascut per tal de millorar la coordinació i 

l’organització d’investigacions a nivell d’Europa. Una de les possibles aportacions de 

CIMNE a l’E-CAERO és precisament el sistema per gestionar els congressos, ja que 

és un bon sistema i els hi podria resultar molt útil. També, per aquesta raó, és vol 

ampliar el sistema amb el gestor de continguts web que és el projecte sobre el que he 

treballat i presento com a projecte final de carrera. 

Personalment, aquesta opció per realitzar el PFC em va semblar una bona oportunitat 

per posar en pràctica els coneixements adquirits durant la carrera i aprofundir en l'ús i 

aprenentatge de llenguatges com .NET (C#), HTML, CSS o Javascript i aproximar-me 

a tecnologies AJAX o Model Vista Controlador. A més, m’han donat l'oportunitat de fer-

ho en un context més proper a un lloc de feina real i, en definitiva, ho he vist una bona 

oportunitat per adquirir coneixements i experiència per tenir un millor futur professional. 
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2. Entorn de treball 

CIMNE és un centre autònom d'investigació i desenvolupament dedicat a impulsar els 

avenços en desenvolupament i aplicació de mètodes numèrics i tècniques de càlcul 

per ordinador per solucionar problemes d'enginyeria en un context internacional. 

El CIMNE organitza una àmplia gama d'activitats de formació i difusió, a més de 

concursos, conferències i publicacions. També duen a terme diverses activitats 

d'investigació i desenvolupament. Han format part d'un gran número de projectes de 

transferència de tecnologia en col·laboració amb més de cent cinquanta empreses i 

organismes de diferents països. 

Jo he treballat dins CIMNE, a l'àrea d'informàtica i he col·laborat en diversos projectes 

relacionats en llocs web. El projecte l'he realitzat en aquest centre on m'han facilitat tot 

el material i entorn necessari. 

 

3. Descripció del projecte 

El projecte consisteix en millorar un sistema gestor de congressos ja existent, que 

facilita l’organització d’aquests esdeveniments: gestió dels ponents, les inscripcions 

dels participants, els pagaments... Aquest gestor funciona correctament, però es pot 

millorar el sistema afegint un mòdul per tal que els mateixos organitzadors dels 

congressos siguin capaços de crear les pàgines web d’aquests esdeveniments. 

Aquesta és la part del projecte a la que m’he dedicat.  

El mòdul per a crear les pàgines web dels congressos ha de permetre que els usuaris 

escullin una estructura o plantilla preexistent per a la web que volen crear. També ha 

de permetre editar l’estil d’aquesta plantilla de forma fàcil i intuïtiva, ja que s’ha de tenir 

en compte en tot moment que els usuaris organitzadors de congressos no tenen 

perquè tenir coneixements informàtics. A part, també es permetrà editar l’estil de forma 

més tècnica per usuaris amb més coneixements sobre programació web.  

Un cop s’hagi creat l’estil, s’ha d’aconseguir que l’usuari pugui crear pàgines o 

seccions que seran la part de contingut que tindrà la pàgina web. A més, serà 

necessari un gestor d’arxius i imatges que s’utilitzaran. Els usuaris han de ser capaços 

de realitzar totes aquestes accions amb facilitat, i una de les maneres per aconseguir-
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ho pot ser desenvolupant un sistema amb una interfície simple i intuïtiva. 

El mòdul es desenvoluparà en anglès ja que el sistema de gestor de congressos actual 

està en aquest idioma i també degut a la possibilitat d’utilització d’aquest sistema a 

nivell d’Europa com s’ha mencionat anteriorment. 

 

4. Situació actual 

Actualment el sistema de gestió de congressos que he de completar no disposa de la 

possibilitat de crear les pàgines web per aquests esdeveniments. Els organitzadors 

depenen dels programadors per a que facin la pàgina web de cada congrés. No només 

existeix el problema de crear la pàgina web sinó que a més s’ha de portar el 

manteniment, ja que és habitual que s’hagi de modificar el contingut en petits detalls 

com en els horaris o les dates. En aquests moments són els informàtics de CIMNE els 

que creen aquests portals web, però ho fan per la falta d’un gestor de contingut de 

llocs web adequat. 

 

5. Objectius 

Després d'analitzar i estudiar la forma com treballaven els informàtics que 

desenvolupaven els web dels congressos amb les persones encarregades 

d'organitzar-los, vaig arribar a la conclusió que els objectius del projecte eren els 

següents: 

 Reduir o eliminar les hores de feina que actualment han de dedicar els informàtics 

encarregats de crear i dur el manteniment de les pàgines web per als congressos. 

 Aconseguir que persones amb coneixements informàtics bàsics, com són els 

organitzadors dels congressos, siguin capaces de crear i mantenir les pàgines web 

sense necessitar ajut, fent-ho d'una manera fàcil i senzilla. 

 Fer possible amb el gestor web, l'edició de l'estil, el contingut i l'estructura de les 

web dels congressos. 

 Crear un gestor pensat i plantejat des d'un principi per crear un tipus de web 

concretes com són les dels congressos, ajustant-me a les necessitats dels que 

gestionen aquests esdeveniments. 
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 Obtenir com a resultat del projecte un servei molt interactiu amb l'usuari i amb una 

interfície gràfica agradable i senzilla. 

 Integrar el gestor web dins el sistema de gestió de congressos ja creat i en 

funcionament. 

 Aconseguir que, tan el gestor web com els llocs web que se’n obtinguin d'aquest, 

compleixin els estàndards i criteris de qualitat de programació web per obtenir una 

òptima visualització en tots els principals navegadors. 

 Tenir adequat el gestor per poder-hi afegir nous apartats o noves funcionalitats en 

un futur. 

 Obtenir a través del gestor, uns portals web segurs per a congressos. 

 Fer un gestor de web que sigui el més eficient i ràpid possible dins els límits 

d'accés a la base de dades que ens ofereixi el servidor. 

 

6. Justificació 

El gestor de web no és simplement un producte, sinó que es tracta d'un servei fet a 

mesura per a un departament d'organització de congressos. Està totalment 

personalitzat per a uns consumidors concrets i les seves necessitats, i preparat per 

realitzar millores, canvis o actualitzacions si els clients ho desitgen en un futur. 

Podríem dir que el projecte s'ha desenvolupat amb un constant contacte amb els 

consumidors, en aquest cas ha sigut amb els informàtics que fins ara creaven i feien el 

manteniment dels llocs web per a congressos. Ells coneixen perfectament les 

necessitats dels organitzadors d'aquests esdeveniments i els problemes que solen 

sorgir quotidianament mentre duen a terme el manteniment dels llocs web. Per tant, es 

pot dir que els consumidors, en certa manera, han col·laborat en la creació del projecte. 

 Si aquest servei es volgués vendre a uns altres clients segurament s'hauria de 

modificar o fins i tot replantejar des del principi, depenent del tipus de pàgines web que 

es volguessin fer amb el gestor. Per totes aquestes raons podem dir que es tracta d'un 

servei que té en compte les necessitats concretes de cada client i li ofereix una solució 

i no d'un simple producte. 
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7. Decisió de la tecnologia 

Les tecnologies del sistema venen definides per un dels principals requeriments del 

projecte. El sistema ha de poder ser accessible des de qualsevol lloc, ja que anirà 

integrat dins el gestor de congressos que CIMNE ja té creat. El gestor existent és 

accessible des de qualsevol lloc del món, tant pels participants del congrés com per la 

secretaria, que utilitza el sistema desenvolupat des de les oficines i també des del lloc 

on es celebra l'esdeveniment. Per això es va desenvolupar el gestor de llocs web 

utilitzant tecnologies de desenvolupament d'aplicacions en Internet. 

• .NET 4.0 amb C#: és un llenguatge de programació orientat a objectes  

desenvolupat i estandarditzat per Microsoft. És un dels llenguatges dissenyats per la 

infraestructura de llenguatge comú (en anglès, Common Language Infrastrucuture o 

CLI). Té un recol·lector d'escombraries automàtic i no utilitza punters, ja que no es 

necessiten.  

• ASP.NET Razor: és un motor de vistes que redueix al mínim el número de 

caràcters i passos a seguir, i permet treballar de manera ràpida i fluida. La seva sintaxi 

és molt compacta i com a resultat és un llenguatge net, ràpid i fàcil d'escriure. 

• SQL Server: és un sistema de Microsoft per la gestió de bases de dades basat 

en el model relacional. Permet treballar en mode client/servidor i es pot escalar per 

suportar milers d'usuaris al mateix temps. 

• Javascript: un llenguatge de programació interpretat pels navegadors que 

s'utilitza per accedir a objectes de la interfície gràfica amb el propòsit de crear 

interfícies més dinàmiques. 

• AJAX:  és una tècnica de desenvolupament web per crear aplicacions 

interactives que s'executen en el client, és a dir, en el navegador dels usuaris mentre 

es manté la comunicació asíncrona amb el servidor en un segon pla. D'aquesta forma 

es poden realitzar canvis a les pàgines sense haver de recarregar-les. 

• Llibreries jQuery: llibreries de Javascript que permeten simplificar la manera 

d'interactuar amb els documents HTML, permetent gestionar esdeveniments, 

desenvolupar animacions i agregar interacció amb la tecnologia AJAX als nostres web. 
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• Colorpicker: component simple de jQuery per seleccionar un color a través 

d’un quadre de colors o bé posant el color en el model RGB (Red-Green-Blue), en 

HSB (Hue-Saturation-Brightness) o en el model hexadecimal. És similar a la manera 

que es seleccionen els colors en l'Adobe Photoshop i altres programes. 

• CKEditor: editor de text HTML/WYSIWYG (What You See Is What You Get,  “el 

que veus és el que obtens”). Proporciona una interfície semblant a la de Microsoft 

Word i permet fer les modificacions als fitxers HTML de manera senzilla i gràfica, a 

més de donar la opció de fer-ho directament en codi HTML. 

• CKFinder: gestor de fitxers i imatges que s'integra i completa el CKEditor. 

També es pot utilitzar de forma independent. Permet eliminar, canviar el nom i 

descarregar fitxers existents al servidor i pujar-ne de nous. 

• Cascading Style Sheets (CSS): els fulls d’estil en cascada  són un mecanisme 

utilitzat per definir la presentació d'un document estructurat amb HTML o XML, és a dir, 

per donar estil a la interfície gràfica d’un lloc web. Els CSS permeten separar el 

contingut de la presentació i controlar l’estil i format de diferents pàgines alhora. CSS 

funciona a base de regles (declaracions sobre un estil o més elements). Els fulls d’estil 

estan formats per una o més d’aquestes regles aplicades a un document HTML o XML. 

• Internet Information Server (IIS): servidor web desenvolupat per la plataforma 

Windows. Converteix un ordinador en un servidor web que pot publicar pàgines web 

tant localment com remotament. A més proporcionen les eines i funcions necessàries 

per administrar de forma senzilla un servidor web segur. Pot processar pàgines 

desenvolupades en ASP o ASP.NET i també d’altres fabricants com PHP i Pearl. 

 

El gestor el vaig començar a desenvolupar en ASP.NET i MVC2, però mentre ho 

estava fent, vaig descobrir que ja existia l'ASP.NET Razor amb MVC3, molt més net a 

nivell de codi, i vaig decidir adaptar-ho tot. El servidor web que he escollit ha sigut l’IIS 

ja que era l’utilitzat per CIMNE. 

L'elecció d'aquestes tecnologies Microsoft es deu en gran part a l'experiència que 

CIMNE ja tenia amb aquestes i al nul cost addicional, ja que les llicències Microsoft 

van ser un cost fixe que CIMNE ja havia pagat en concepte de llicències universitàries 

de desenvolupament de la UPC. 
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A part de les tecnologies que CIMNE utilitza, s’ha apostat per aplicacions de codi obert 

ja desenvolupades per a realitzar funcions que d’altra manera s’haurien d’haver creat 

des de zero, com l’editor de text CKEditor. La decisió és deguda a que investigant 

s’han trobat aplicacions adequades per les necessitats del sistema i a més de codi 

obert, per tant, era totalment innecessari desenvolupar-les de nou.  

Del projecte desenvolupat també cal destacar aquesta integració i combinació de 

diferents aplicacions ja desenvolupades que s’han unit per crear-ne una de sola. 

 

8. Anàlisi de l’impacte 

L’impacte d’aquest sistema es pot veure des de dos punts de vista: el de l’organització 

CIMNE i el dels usuaris. 

Pel què fa a l’organització l’impacte d’aquest nou mòdul seria nul, ja que actualment 

disposa de la infraestructura necessària al tenir en funcionament el sistema de gestió 

de congressos: un servidor web dedicat als congressos i personal qualificat per dur a 

terme el seu manteniment. 

En quant als usuaris, l’adaptació a un sistema nou normalment no sol ser ben rebuda 

inicialment, ja que obliga a canviar la manera de treballar a la que s’està acostumat, 

però a curt termini aquests canvis solen ser molt positius. En el cas d’aquest nou 

sistema de gestionar els llocs web dels congressos, estic convençut que serà ben 

rebut. Ara mateix les persones que formen el departament que organitza congressos 

de CIMNE estan intentant aprendre pel seu compte coneixements bàsics de llocs web. 

Per així poder dur a terme el manteniment bàsic, com per exemple, canviar una data 

del contingut del web. Amb això volen aconseguir dependre menys dels informàtics i 

poder fer-ho amb més rapidesa. Gràcies al meu projecte poden desenvolupar els llocs 

web, gestionar-los i modificar-los sense necessitat de tenir aquests coneixements. 
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PLANIFICACIÓ I COSTOS 

En aquest apartat s’explica la planificació temporal que es va estimar a l’inici, la 

planificació temporal final i l’anàlisi econòmic del projecte tenint en compte la majoria 

de factors que hi afecten. 
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1. Planificació temporal 

Per entendre les taules de la planificació inicial i de la planificació final s’ha de tenir en 

compte que el treball diari és aproximadament d’unes 4 hores. 

 

1.1 Planificació inicial 

En aquesta secció s'explica la planificació que vaig fer inicialment per a la realització 

del projecte. 

    Etapa     Temps 

    Anàlisi de requeriments     5 dies  (20 hores) 

    Especificació     10 dies (40 hores) 

    Disseny     30 dies (120 hores) 

    Implementació     45 dies  (180 hores) 

    Proves i correcció d'errors     8 dies  (32 hores) 

    Documentació     20 dies (80 hores) 

    Revisió final     4 dies  (16 hores) 

Total:     122 dies (488 hores)  

 

Les proves i correccions d’errors a la pràctica s’han fet a mesura que s’ha anat 

implementant el projecte, però a la taula anterior s’han separat en dos. 

 

1.2 Planificació final 

La planificació final és la que realment s’ha dut a terme i ha sigut una mica diferent a la 

inicial. A l’hora de realitzar el projecte he necessitat més hores en totes les etapes 

degut a petits obstacles i imprevistos que són difícils de controlar i tenir-los en compte 

en la primera planificació. Podria destacar sobretot, l’increment de temps que he 

necessitat en la implementació, ja que les tecnologies utilitzades no eren en les què 

estava més acostumat a treballar. Així com en l’apartat de documentació, ja que 
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necessita més temps de revisió i millora que no pas del que havia previst. En total he 

tardat 23 dies (68 hores) més del que havia previst en un principi en la planificació 

inicial.  

 

En la següent taula es poden observar les hores reals empleades en cada etapa del 

projecte: 

    Etapa     Temps 

    Anàlisi de requeriments     6 dies  (24 hores) 

    Especificació     12 dies (48 hores) 

    Disseny     32 dies (128 hores) 

    Implementació     52 dies  (208 hores) 

    Proves i correcció d'errors     12 dies  (48 hores) 

    Documentació     25 dies (100 hores) 

    Revisió final     6 dies  (24 hores) 

Total:     145 dies (580 hores)  

 

1.3 Perfils i temps dedicat 

A continuació s'especifiquen les hores de treball segons els diferents perfils de 

treballadors que han intervingut en el projecte. Les etapes de documentació i revisió 

final de les taules anteriors no s'han tingut en compte: 

    Perfil     Hores 

    Cap de projecte     46 hores 

    Analista funcional     195 hores 

    Analista tècnic     20 hores 

    Programador     210 hores 

    Total:     471 hores 
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A continuació especifico els perfils que han participat en cada etapa: 

 Cap de projectes: present en tot l'anàlisi de requeriments. En l'especificació i 

el disseny ha d'anar fent reunions setmanals revisant, comprovant i dirigint la 

feina dels altres perfils. Pel que fa a la implementació, les proves i la correcció 

d'errors no hi intervé tant, senzillament va comprovant que tot vagi segons el 

previst i en cas contrari intervenir-hi. 

 Analista funcional: treballa en totes les etapes menys la d'implementació.  

 Analista tècnic: sobretot intervé a l’etapa d’anàlisi de requeriments del 

projecte. 

 Programador: present a l'etapa d'implementació i en la correcció d'errors 

després que l'analista funcional faixi les proves. 
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2. Anàlisi econòmic 

A l'hora de fer l'anàlisi econòmic s'han tingut en compte totes les despeses que s'han 

anat produint durant el desenvolupament del gestor de llocs web, tan despeses de 

hardware, de software, de personal i fins i tot els costos fixes i variables. 

 

2.1 Costos del hardware: 

A continuació s'especifica una taula amb el cost de hardware necessari: 

Producte Preu 

    1 PC IntelCore i5 650,00 € 

    1 impressora làser 150,00 € 

Total: 800,00 € 

 

Evidentment, el cost d'aquest hardware no només serveix per desenvolupar aquest 

projecte, per tant, tenint en compte que la vida útil d'aquest hardware és de 3 anys 

aproximadament, s'haurà d'amortitzar en aquest temps. Suposem que s'utilitza 6 hores 

al dia durant 20 dies al mes. 

Farem el següent càlcul per obtenir el cost per hora del hardware: 

Preu hora hardware = Preu hardware / Hores treballades en 3 anys = 800€ / (3 anys * 

11 mesos/any * 20 dies/mes * 6 hores/dia) = 0,20 €/hora 

 

Sabent les hores que hi hem dedicat al projecte de l'apartat anterior podem obtenir el 

cost real de hardware: 

Cost total del hardware = 0,20 €/hora * 471 hores = 94,20 € 
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2.2 Costos del software: 

El programari que s'ha utilitzat durant el procés de desenvolupar el projecte i fer la 

memòria ha sigut el següent: 

Producte Preu 

    Microsoft Visual Studio 2010 600,00 € 

    Windows 7 Professional 280,00 € 

    Microsoft Office 2010 699,00 € 

    Microsoft Visio 2010 593,00 € 

Total: 2.172,00 € 

 

S'ha de tenir en compte que CIMNE ja disposava d'aquest programari de Microsoft 

amb llicències de l'UPC i sempre han treballat amb aquestes eines. 

Evidentment aquest software no s'ha utilitzat únicament per realitzar aquest projecte, 

de manera que igual que en el cas del hardware, suposem una vida útil del software 

de 3 anys. 

Preu per hora software = Preu software /  Hores treballades en 3 anys = 2172 € / (3 

anys * 11 mesos/any * 20 dies/mes * 6 hores/dia) = 0,55 €/hora. 

Així podem obtenir el cost total del software a partir del preu per hora i del número 

d’hores de la planificació: 

Cost total del software = 0,55 €/hora * 471 hores = 259,05 € 
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2.3 Costos dels recursos humans: 

A continuació s'especifiquen els costos del projecte del personal que hi ha participat: 

    Perfil Preu per hora Hores Preu 

    Cap de projecte 50 €/h 46 h 2.300,00 € 

    Analista funcional 35 €/h 195 h 6.825,00 € 

    Analista tècnic 30 €/h 20 h 600,00 € 

    Programador 25 €/h 210 h 5.250,00 € 

Total: 14.975,00 € 

 

Com ja podem observar a la taula, el cost total és el següent: 

Cost recursos humans = 14.975 € 

 

 

2.4 Costos fixes i variables: 

Fem una aproximació dels costos de les despeses que considerarem fixes: 

Producte Preu mensual 

    Internet i telèfon 40,00 €/mes 

    Electricitat 50,00 €/mes 

Total: 90 €/mes 

 

Per tant, suposant 6 hores al dia de feina, 20 dies al mes, com en els casos anteriors, 

el cost fixe per hora és 90€/mes / (20dies * 6hores/dia) = 0.75 €/hora.  

Tenint en compte que el total calculat anteriorment és de 471 hores, el cost fixe total és 

de 471*0.75 = 353,25 €. 
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Els costos variables són els següents: 

Producte Preu 

    Material de papereria 40,00 € 

    Desplaçament 70,00 € 

Total: 110,00 € 

 

Així el cost variable, com ja es pot observar a la taula, és de 110 €. 

Un cop calculat el cost fixe i el cost variable per separats, podem veure la quantitat que 

acumulen junts:  

Cost fixe i variable = cost fixe + cost variable = 353,25 € + 110 € = 463,25 € 

 

 

2.5 Cost total del projecte: 

Concepte Preu 

    Costos de hardware 94,20 € 

    Costos de software 259,05 € 

    Costos de recursos humans 14.975,00 € 

    Costos fixes i variables 463,25 € 

Total: 15.791,50 € 

 

 
Finalment, quan ja s’han fet els càlculs de tots els costos podem obtenir el cost total 

del projecte. 

 

COST TOTAL DEL PROJECTE = 15.791,50 € 
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ESPECIFICACIÓ 

A l’especificació es descriu amb detall el comportament extern del sistema descrivint 

els requeriments que el software ha de complir, és a dir, respondre al que ha de fer el 

sistema. Per realitzar aquest apartat s’ha utilitzat l’UML (Unified Modeling Language) 

com a notació i el Microsoft Visio com a software de desenvolupament. 
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1. Model conceptual 

En el model conceptual es representen els conceptes significatius en el domini que 

s’han obtingut a partir dels requeriments. Primerament observarem el diagrama de 

classes sense atributs, després s’explicaran les classes amb els atributs de cada una i 

finalment podrem veure el diagrama sencer. 

 

1.1 Diagrama de classes 

A continuació podem observar el diagrama de classes sense els atributs: 

* 1 1 1 *

*

1

1..* 1

1

1

1..*

1 1..*

1

1

*

1

Usuari Gestor Web Web

Plantilla

Imatge

FitxerCSS

Pagina

PropietatArea ExternaInterna

 

Diagrama de classes sense atributs.  
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1.2 Atributs de les classes 

A continuació s’expliquen les classes amb els seus atributs. 

 

Classe Usuari 

Classe que representa l’usuari que vol accedir al sistema. Per tal d’accedir al gestor de 

llocs web l’usuari ha d’estar autentificat. 

-nom : String
-cognom : String
-direccio : String
-cpostal : String
-ciutat : String
-provincia : String
-email : String
-telefon : String
-organitzacio : String
-username : String
-password : String
-public : Boolean
-html : Boolean

Usuari

 

nom:  Indica el nom de l’usuari del sistema. 

cognom:  Indica els cognoms de l’usuari del sistema. 

direcció: Indica la direcció de l’usuari del sistema. 

cpostal: Indica el codi postal de l’usuari del sistema. 

ciutat:   Indica la ciutat d’on és l’usuari del sistema. 

província:  Indica la província d’on és l’usuari del sistema. 

email:  Indica el correu electrònic de l’usuari del sistema. 

telèfon:  Indica el telèfon de l’usuari del sistema. 

organització:   Indica l’organització a la que pertany l’usuari del sistema. 

username:  Indica el nom amb el que l’usuari s’autentifica en el sistema. 

password: Indica la paraula clau de l’usuari en el sistema. 

public:  Indica si la informació de l’usuari pot ser visible per la resta d’usuaris. 

html:  Indica si l’usuari té un client de correu electrònic que interpreta hipertext. 
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Classe FitxerCSS 

Classe que representa el fitxer d’estil CSS de la web que es vol crear a través del 

gestor de llocs web. 

-ruta : String

FitxerCSS

 

ruta:   Indica la ruta on es troba el fitxer d’estil CSS. 

 

Classe Area 

Classe que representa una àrea o selector del fitxer CSS de la web que es vol crear a 

través del projecte. 

-nom : String

Area

 

nom:   Indica el nom de l’àrea o selector. 

 

Classe Propietat 

Classe que representa les propietats existent dins de cada àrea o selector del fitxer 

d’estil CSS. 

-nom : String
-valor : String

Propietat

 

nom:   Indica el nom amb què s’identifica la propietat. 

valor:   Indica el valor que té la propietat. 

 

Classe Plantilla 

Classe que representa les plantilles per defecte que el gestor de llocs web ens 

proporciona i a partir de les quals hem d’escollir una per la nostra web. 
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-id : Integer
-nom : String
-webLayout : String
-css : String
-vistaEstil : String
-seleccionada : Boolean
-rutaImg : String

Plantilla

 

id:   Indica l’identificador amb què es diferenciarà entre plantilles. 

nom:   Indica el nom que rep la plantilla. 

webLayout:  Indica la ruta on es troba el fitxer que conté l’estructura principal de la 

plantilla. 

css:  Indica la ruta on es troba el fitxer d’estil CSS de la plantilla.  

vistaEstil:  Indica el nom de la vista de la plantilla per tal d’editar l’estil. 

seleccionada:  Indica si la plantilla és l’elegida per l’usuari per aplicar a la web que 

l’usuari vol crear. Només pot haver una plantilla seleccionada. 

rutaImg:  Indica la ruta on es troba la imatge que representa a la plantilla. Aquesta 

imatge s’utilitza a l’hora d’elegir la plantilla. 

 

Classe Imatge 

Classe que representa les imatges que s’utilitzen en alguna plantilla. 

-id : Integer
-nom : String
-numero : String
-titol : String

Imatge

 

id:   Indica l’identificador amb el que es diferenciarà entre imatges. 

nom:   Indica el nom de l’arxiu imatge. 

numero:  Indica el número d’imatge. S’utilitza per saber l’ordre en què han 

d’aparèixer. 

titol:   Indica un títol o comentari que es vulgui afegir a la imatge.    
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Classe Pagina 

Classe que representa les pàgines de la web que es vol crear.  

-id : Integer
-titol : String
-ordre : Integer
-subpagina : Boolean
-/tipus : String

Pagina

 

id:   Indica l’identificador amb què es diferenciarà entre pàgines. 

titol:   Indica el nom que té la pàgina. 

ordre: Indica l’ordre amb el que l’usuari vol que apareguin les pàgines en el 

menú de la web. 

subpagina:  Indica si la pàgina és pàgina fill d’una altre o no. 

/tipus:   Indica si es tracta d’una pàgina interna o externa. 

 

Classe Interna 

Classe que representa les pàgines internes de la web que es vol crear. Al concretar en 

pàgines internes ens referim a pàgines amb un contingut creat per nosaltres. 

-nomFitxer : String

Interna

 

nomFitxer:  Indica el nom intern que tindrà el fitxer de la pàgina. 

 

Classe Externa 

Classe que representa les pàgines externes de la web que es vol crear. Al concretar en 

pàgines externes ens referim a pàgines que redirigeixen a una pàgina exterior a la 

nostra web, el contingut de la qual no manegem nosaltres. 

-url : String

Externa

 

url:  Indica la direcció a la que redirigeix la pàgina. 
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1.3 Diagrama de classes complet 

A continuació podem observar el diagrama de classes amb els atributs de les classes. 

-nom : String
-cognom : String
-direccio : String
-cpostal : String
-ciutat : String
-provincia : String
-email : String
-telefon : String
-organitzacio : String
-username : String
-password : String
-public : Boolean
-html : Boolean

Usuari

-id : Integer
-nom : String
-webLayout : String
-css : String
-vistaEstil : String
-seleccionada : Boolean
-rutaImg : String

Plantilla

-ruta : String

FitxerCSS

-nom : String

Area
-nom : String
-valor : String

Propietat

-id : Integer
-titol : String
-ordre : Integer
-subpagina : Boolean
-/tipus : String

Pagina

-nomFitxer : String

Interna

-url : String

Externa

* 1

1 1 *

*

1

1..* 1

1

1

1..*

1 1..*

1

1

*

1

Gestor Web Web

-id : Integer
-nom : String
-numero : String
-titol : String

Imatge

/tipus {disjoint, complete}

 
 

Restriccions d'Integritat textuals:
-Claus externes: (Plantilla->id), (Imatge->id), (Pagina->id), (Usuari->nom), (FitxerCSS->ruta),
(Area->fitxer+nom), (Propietat->fitxer+area+nom)

 
 

Diagrama de classes 
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2 Definició dels actors 

En aquest apartat s’expliquen els diferents actors que intervenen en el sistema i la 

seva jerarquia. 

Usuari

Usuari avançatUsuari bàsic
 

Jerarquia dels actors del sistema.  

 

 

Usuari: Actor que representa a totes les persones que 

s’encarreguen d’organitzar el congrés. 

 

Usuari bàsic: Actor que representa al conjunt d’usuaris amb pocs 

coneixements de desenvolupament de llocs web. 

Usuari bàsic

Usuari
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Usuari avançat: Actor que representa al conjunt d’usuaris amb 

coneixements de desenvolupament web, principalment està 

familiaritzat amb els fulls d’estil CSS i el llenguatge HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari avançat
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3. Diagrames de casos d’ús 

Els diagrames de casos d’ús descriuen la interacció entre els actors i els casos d’ús, 

és a dir, entre els usuaris i el sistema. Per tal de fer els diagrames més senzills, els 

dividirem segons els següents apartats: 

 

3.1 Diagrames de casos d’ús d’Estil 

Usuari

Usuari avançat

Escollir plantilla

Editar estil

Editar estil
avançat

 

Diagrama de casos d’ús: Estil 
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3.2 Diagrames de casos d’ús de Pàgina 

Usuari

Alta pàgina

Modificar pàgina

Editar ordre

Eliminar pàgina

Veure pàgines

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

 

Diagrama de casos d’ús: Pàgina 

 

3.3 Diagrames de casos d’ús de Contingut 

Usuari

Usuari avançat

Editar contingut
pàgina

Editar contingut
HTML

Veure resultat
contingut

 

Diagrama de casos d’ús: Contingut 
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3.4 Diagrames de casos d’ús d’Imatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de casos d’ús: Imatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari

Afegir imatge

Eliminar imatge

Canviar nom imatge

Descarregar imatge
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4. Especificació dels casos d’ús 

4.1 Casos d’ús d’Estil 

Escollir plantilla 

Cas d’ús: Escollir plantilla 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari escull una de les plantilles per defecte per a la web. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de 
l’estil. 

 

 2. El sistema mostra les plantilles 
que té per defecte. 

3. L’usuari tria la plantilla que vol 
aplicar a la seva web. 

 

 4. El sistema fa les modificacions 
pertinents per tal d’aplicar la 
plantilla seleccionada. 

 

Curs alternatiu: 

 

Editar estil 

Cas d’ús: Editar estil 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari modifica l’estil de la web. 

Curs dels esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat per 
editar l’estil. 

 

 
2. El sistema mostra totes les 

propietats que la plantilla li permet 
editar i una vista de la web. 

3. L’usuari realitza els canvis que vol 
fer a l’estil. 

 

4. L’usuari accepta els canvis fets.  

 
5. El sistema guarda els canvis que 

l’usuari ha fet i aquests es veuen 
reflectits a la vista de la web. 

 

Curs alternatiu: 

Línia 4: L’usuari cancel·la l’operació.  

Línia 4: L’usuari pot tornar a la vista anterior si ho desitja. 

Línia 4: L’usuari pot veure les modificacions que ha fet a l’estil a través de la vista de la 

web. 

 

Editar estil avançat 

Cas d’ús: Editar estil avançat 

Actors: Usuari avançat 

Descripció: L’usuari avançat modifica l’estil de la web. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari avançat accedeix a 
l’apartat per editar l’estil. 

 

 
2. El sistema mostra totes les 

propietats de la plantilla en format 
CSS i una vista de la web. 

3. L’usuari avançat realitza els canvis 
que vol fer a l’estil. 

 

4. L’usuari avançat accepta els canvis 
fets. 

 

 

5. El sistema guarda els canvis que 
l’usuari avançat ha fet i aquests es 
veuen reflectits a la vista de la 
web. 
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Curs alternatiu: 

Línia 4: L’usuari avançat cancel·la l’operació.  

Línia 4: L’usuari avançat pot tornar a la vista anterior si ho desitja. 

Línia 4: L’usuari avançat pot veure les modificacions que ha fet a l’estil a través de la 

vista de la web. 

 

4.2 Casos d’ús de Pàgina 

Veure pàgines 

Cas d’ús: Veure pàgines 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari vol veure totes les pàgines de la web. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
pàgines. 

 

 
2. El sistema mostra tota la 

informació de les pàgines 
existents. 

 

Curs alternatiu: 

 

Alta pàgina 

Cas d’ús: Alta pàgina 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari crea una pàgina nova. 

Curs dels esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
pàgines. 

 

 
2. El sistema mostra totes les 

pàgines i els camps per omplir per 
tal d’afegir una pàgina nova. 

3. L’usuari introdueix les dades de la 
nova pàgina. 

 

 

4. El sistema comprova que no hi 
hagi camps buits i que no existeixi 
una pàgina amb el mateix títol o 
nom. 

 5. El sistema afegeix la pàgina nova. 

Curs alternatiu: 

Línia 4: Algun dels camps de la nova pàgina és buit. 

Línia 4: Ja existeix una pàgina amb el mateix títol o nom en el sistema. 

 

Modificar pàgina 

Cas d’ús: Modificar pàgina 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari modifica les dades d’una pàgina de la web. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
pàgines. 

 

 
2. El sistema mostra totes les 

pàgines existents. 
3. L’usuari selecciona la pàgina que 

vol editar. 
 

 
4. El sistema mostra les dades que 

l’usuari pot modificar de la pàgina 
que ha escollit. 

5. L’usuari introdueix les noves dades 
de la pàgina. 

 

 

6. El sistema comprova que no hi 
hagi camps buits i que no existeixi 
una pàgina amb el mateix títol o 
nom. 

 
7. El sistema edita la pàgina segons 

els canvis de l’usuari. 
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Curs alternatiu: 

Línia 6: Algun dels camps de la pàgina que l’usuari ha canviat és buit. 

Línia 6: Ja existeix una pàgina amb el mateix títol o nom en el sistema. 

 

Eliminar pàgina 

Cas d’ús: Eliminar pàgina 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari elimina una pàgina del sistema. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
pàgines. 

 

 
2. El sistema mostra totes les 

pàgines existents. 
3. L’usuari selecciona la pàgina que 

vol eliminar. 
 

 
4. El sistema demana una 

confirmació per part de l’usuari. 

5. L’usuari accepta l’eliminació.  

 
6. El sistema elimina la pàgina i totes 

les seves subpàgines si en té. 
 

Curs alternatiu: 

Línia 5: L’usuari cancel·la l’operació. 

 

Editar ordre 

Cas d’ús: Editar ordre 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari modifica l’ordre amb el que vol que apareguin les pàgines. 

Curs dels esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
pàgines. 

 

 
2. El sistema mostra totes les 

pàgines existents. 
3. L’usuari porta a terme els canvis en 

l’ordre corresponents. 
 

4. L’usuari accepta els canvis 
realitzats. 

 

 
5. El sistema guarda els canvis 

realitzats. 
 

Curs alternatiu: 

Línia 4: L’usuari cancel·la els canvis d’ordre realitzats. 

 

4.3 Casos d’ús de Contingut 

Veure resultat contingut 

Cas d’ús: Veure resultat contingut 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari observa el resultat real del contingut de la pàgina a la web.  

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat del 
contingut. 

 

 
2. El sistema mostra tota la 

informació de les pàgines 
existents. 

3. L’usuari selecciona la pàgina que 
vol veure. 

 

 
4. El sistema mostra el resultat de la 

pàgina a la web. 
 

Curs alternatiu: 
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Editar contingut pàgina 

Cas d’ús: Editar contingut pàgina 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari modifica el contingut d’una pàgina de la web. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

5. L’usuari accedeix a l’apartat del 
contingut. 

 

 
6. El sistema mostra totes les 

pàgines existents. 
7. L’usuari selecciona la pàgina que 

vol editar. 
 

 
8. El sistema mostra el contingut de 

la pàgina que vol editar. 
9. L’usuari modifica el que desitja del 

contingut. 
 

10. L’usuari accepta els canvis.  

 
11. El sistema guarda el nou contingut 

de la pàgina. 
 

Curs alternatiu: 

 

Editar contingut HTML 

Cas d’ús: Editar contingut HTML 

Actors: Usuari avançat 

Descripció: L’usuari avançat modifica el contingut d’una pàgina de la web en codi 

HTML. 

Curs dels esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat del 
contingut. 

 

 
2. El sistema mostra totes les 

pàgines existents. 
3. L’usuari selecciona la pàgina que 

vol editar. 
 

 
4. El sistema mostra el contingut de 

la pàgina que vol editar. 
5. L’usuari selecciona l’opció de veure 

codi HTML. 
 

 
6. El sistema li mostra el contingut 

de la pàgina en HTML. 
7. L’usuari modifica el que desitja del 

codi. 
 

8. L’usuari accepta els canvis.  

 
9. El sistema guarda el nou contingut 

de la pàgina. 
 

Curs alternatiu: 

 

4.4 Casos d’ús d’Imatges 

Afegir imatge 

Cas d’ús: Afegir imatge 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari afegeix una imatge. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
imatges. 

 

 
2. El sistema mostra les diferents 

carpetes amb les seves imatges. 
3. L’usuari selecciona l’opció d’afegir 

imatge i la tria del seu ordinador. 
 

4. L’usuari accepta afegir la imatge.  

 5. El sistema guarda la imatge. 
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Curs alternatiu: 

Línia 4: L’usuari cancel·la l’operació. 

 

Canviar nom imatge 

Cas d’ús: Canviar nom imatge 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari canvia el nom d’una imatge. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
imatges. 

 

 
2. El sistema mostra les diferents 

carpetes amb les seves imatges. 
3. L’usuari selecciona la imatge que 

vol modificar. 
 

4. L’usuari introdueix el nou nom que 
li vol donar. 

 

 
5. El sistema guarda els canvis en la 

imatge. 
 

Curs alternatiu: 

 

Descarregar imatge 

Cas d’ús: Descarregar imatge 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari descarrega una imatge del sistema. 

Curs dels esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
imatges. 

 

 
2. El sistema mostra les diferents 

carpetes amb les seves imatges. 
3. L’usuari selecciona la imatge que 

vol descarregar. 
 

4. L’usuari guarda la imatge al seu 
ordinador. 

 

 5. El sistema li descarrega la imatge. 

 

Curs alternatiu: 

 

Eliminar imatge 

Cas d’ús: Eliminar imatge 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari elimina una imatge del sistema. 

Curs dels esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. L’usuari accedeix a l’apartat de les 
imatges. 

 

 
2. El sistema mostra les diferents 

carpetes amb les seves imatges. 
3. L’usuari selecciona la imatge que 

vol eliminar. 
 

4. L’usuari accepta l’eliminació de la 
imatge. 

 

 5. El sistema elimina la imatge. 

 

Curs alternatiu: 

Línia 4: L’usuari cancel·la l’operació. 

 

 

 



 
Especificació 

Pàgina 45 

5. Diagrames de seqüència 

Els diagrames de seqüència descriuen les interaccions entre els actors i el sistema. 

Permeten identificar els esdeveniments i les operacions del sistema en una seqüència 

temporal. 

La taula següent és un resum d’aquest apartat de diagrames de seqüència: 

5.1 Diagrames de seqüència d’Estil 

 EscollirPlantilla 

 EditarEstil 

 EditarEstilAvançat 

5.2 Diagrames de seqüència de Pàgina 

 VeurePagines 

 AltaPagina 

 ModificarPagina 

 EliminarPagina 

 EditarOrdre 

5.3 Diagrames de seqüència de Contingut 

 VeureResultatContingut 

 EditarContingutPagina 

 EditarContingutHTML 

 EliminarPagina 

5.4 Diagrames de seqüència d’Imatges 

 AfegirImatge 

 CanviarNomImatge 

 DescarregarImatge 

 EliminarImatge 
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5.1 Diagrames de seqüència d’Estil 

Usuari Sistema

EscollirPlantilla(id)

EscollirPlantilla

 

Diagrama de seqüència EscollirPlantilla 

 

Usuari Sistema

EditarEstil(llistaPropietats)

EditarEstil

 

Diagrama de seqüència EditarEstil 
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Usuari Sistema

EditarEstilAvançat(llistaPropietats)

EditarEstilAvançat

 

Diagrama de seqüència EditarEstilAvançat  

 

 

5.2 Diagrames de seqüència de Pàgina 

Usuari Sistema

VeurePagines()

VeurePagines

 

Diagrama de seqüència VeurePagines 
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Usuari Sistema

AltaPagina(titol, tipus, nom, subpag)

AltaPagina

 

Diagrama de seqüència AltaPagina 

 

Usuari Sistema

ModificarPagina(idPagina, titol, tipus, nom, contingut)

ModificarPagina

 

Diagrama de seqüència ModificarPagina  
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Usuari Sistema

EliminarPagina(idPagina)

EliminarPagina

 

Diagrama de seqüència EliminarPagina  

 

Usuari Sistema

EditarOrdre(llistaPaginaMesOrdre)

EditarOrdre

 

Diagrama de seqüència EditarOrdre  
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5.3 Diagrames de seqüència de Contingut 

Usuari Sistema

VeureResultatContingut(idPag)

VeureResultatContingut

 

Diagrama de seqüència VeureResultatContingut 

 

Usuari Sistema

EditarContingutPagina(idPag, contingut)

EditarContingutPagina

 

Diagrama de seqüència EditarContingutPagina 
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Usuari Sistema

EditarContingutHTML(idPag, contingutHTML)

EditarContingutHTML

 

Diagrama de seqüència EditarContingutHTML 

 

Usuari Sistema

EliminarPagina(idPag)

EliminarPagina

 

Diagrama de seqüència EliminarPagina 

 

 



 
Especificació 

Pàgina 52 

5.4 Diagrames de seqüència d’Imatges 

Usuari Sistema

AfegirImatge(imatge, rutaDesti)

AfegirImatge

 

Diagrama de seqüència AfegirImatge  

 

Usuari Sistema

CanviarNomImatge(idImg, nouNom)

CanviarNomImatge

 

Diagrama de seqüència CanviarNomImatge 
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Usuari Sistema

DescarregarImatge(idImg)

DescarregarImatge

 

Diagrama de seqüència DescarregarImatge 

 

Usuari Sistema

EliminarImatge(idImg)

EliminarImatge

 

Diagrama de seqüència EliminarImatge 
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6 Contractes de les operacions 

Els contractes de les operacions descriuen el sistema en termes de quins són els 

canvis d’estat i quines són les sortides que el sistema proporciona quan s’invoca 

l’operació. Per cada operació es genera un contracte que informa sobre la semàntica, 

excepcions, sortides, precondicions i postcondicions. 

 

6.1 Contractes de les operacions d’Estil  

Escollir plantilla 

Operació: EscollirPlantilla(id) 

Semàntica: Comunica al sistema la plantilla per defecte que ha elegit. 

Cas d’ús: Escollir plantilla 

Excepcions:  

Precondicions:  

 La plantilla escollida és una de les per defecte del sistema. 

Postcondicions:  

 El sistema canvia la plantilla de la web per l’escollida. 

Sortides:  

 

Editar estil 

Operació: EditarEstil(llistaPropietats) 

Semàntica: Indica al sistema les propietats que vol modificar de la plantilla. 

Cas d’ús: Editar estil 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:  

 Es modifiquen les propietats del fitxer d’estil CSS que l’usuari ha editat. 
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Sortides:  

 

Editar estil avançat 

Operació: EditarEstilAvançat(llistaPropietats) 

Semàntica: Indica al sistema les propietats que vol modificar de la plantilla. 

Cas d’ús: Editar estil avançat 

Excepcions:  

Precondicions:  

 Les propietats introduïdes han de seguir la normativa dels fitxers d’estil CSS. 

Postcondicions:  

 Es modifiquen les propietats del fitxer d’estil CSS que l’usuari ha editat. 

Sortides:  

 

6.2 Contractes de les operacions de Pàgina 

Veure pàgines 

Operació: VeurePagines() 

Semàntica: Comunica al sistema la voluntat de veure totes les pàgines 

Cas d’ús: VeurePagines 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es visualitzen totes les pàgines que conté del lloc web. 

Sortides:  
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Alta pàgina 

Operació: AltaPagina(titol, tipus, nom, subpag) 

Semàntica: Comunica al sistema les dades de la nova pàgina. 

Cas d’ús: Alta pàgina 

Excepcions:  

 Si algun dels següents camps: titol o nom són buits s’indica que són obligatoris. 

 Si existeix una pàgina amb el mateix titol o nom s’indica que no es pot crear la 

pàgina. 

Precondicions: 

 Els camps següents no són buits: titol i nom. 

 No existeix en el sistema cap pàgina amb el mateix titol i nom. 

Postcondicions:. 

 Es dóna d’alta al sistema una pàgina amb les dades introduïdes. 

Sortides:  

Modificar pàgina 

Operació: ModificarPagina(idPagina, titol, tipus, nom, contingut) 

Semàntica: Comunica al sistema les dades que vol editar de la pàgina. 

Cas d’ús: Modificar pàgina 

Excepcions:  

 Si algun dels següents camps: titol o nom són buits s’indica que són obligatoris. 

 Si existeix una pàgina amb el mateix titol o nom s’indica que no es pot 

modificar la pàgina. 

Precondicions: 

 Els camps següents no són buits: titol i nom. 

 No existeix en el sistema cap pàgina amb el mateix titol i nom. 

Postcondicions:. 

 Es modifica en el sistema la pàgina amb les dades introduïdes. 

Sortides:  
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Eliminar pàgina 

Operació: EliminarPagina(idPagina) 

Semàntica: Es dóna de baixa en el sistema una pàgina. 

Cas d’ús: Eliminar pàgina 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es dóna de baixa en el sistema la pàgina indicada. 

Sortides:  

 

Editar ordre 

Operació: EditarOrdre(llistaPaginaMesOrdre) 

Semàntica: Es modifica l’ordre en què es vol que apareguin les pàgines a la web. 

Cas d’ús: Editar ordre. 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es modifica en el sistema l’ordre de la pàgina a la web. 

Sortides:  
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6.3 Contractes de les operacions de Contingut 

Veure resultat contingut 

Operació: VeureResultatContingut(idPag) 

Semàntica: Mostra el resultat del contingut de la pàgina en la web. 

Cas d’ús: Veure resultat contingut. 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es visualitza en el sistema el contingut de la pàgina dins la web. 

Sortides:  

 

Editar contingut pàgina 

Operació: EditarContingutPagina(idPag, contingut) 

Semàntica: Comunica al sistema la modificació del contingut d’una pàgina. 

Cas d’ús: Editar contingut pàgina. 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es modifica en el sistema el contingut de la pàgina corresponent. 

Sortides:  
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Editar contingut HTML 

Operació: EditarContingutHTML(idPag, contingut) 

Semàntica: Comunica al sistema la modificació del contingut d’una pàgina. 

Cas d’ús: Editar contingut HTML. 

Excepcions:  

Precondicions:  

 El contingut introduït ha de seguir la normativa HTML. 

Postcondicions:. 

 Es modifica en el sistema el contingut de la pàgina corresponent. 

Sortides:  

 

6.4 Contractes de les operacions d’Imatges 

Afegir imatge 

Operació: AfegirImatge(imatge, rutaDesti) 

Semàntica: Afegeix una imatge al sistema. 

Cas d’ús: Afegir imatge. 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 S’afegeix una imatge al sistema. 

Sortides:  
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Canviar nom imatge 

Operació: CanviarNomImatge(idImg, nouNom) 

Semàntica: Canvia el nom d’una imatge del sistema. 

Cas d’ús: Canviar nom imatge. 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es canvia el nom d’una imatge ja existent en el sistema. 

Sortides:  

 

Descarregar imatge 

Operació: DescarregarImatge(idImg) 

Semàntica: Descarrega a l’ordinador de l’usuari una imatge del sistema. 

Cas d’ús: Descarregar imatge. 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es descarrega una imatge del sistema a l’ordinador de l’usuari. 

Sortides:  
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Eliminar imatge 

Operació: EliminarImatge(idImg) 

Semàntica: Es dóna de baixa una imatge del sistema. 

Cas d’ús: Eliminar imatge. 

Excepcions:  

Precondicions: 

Postcondicions:. 

 Es dona de baixa del sistema una imatge. 

Sortides:  
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DISSENY 

A continuació de l’etapa d’especificació es passa a l’etapa de disseny de l’arquitectura 

de software del sistema, que permet obtenir una descripció dels components de 

software i les relacions entre ells. Per tant es veurà com passo dels elements extrets 

del model dels apartats anteriors, a les construccions que ens explicaran com acabarà 

sent cada un dels elements del sistema per poder passar a la implementació. 
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1. Patró arquitectònic 

El patró arquitectònic que s’ha decidit utilitzar ha sigut el Model-Vista-Controlador 

(MVC) aplicat a la web. Es tracta del patró més utilitzat en el disseny web i es basa en 

separar les dades de l’aplicació, la interfície de l’usuari i la lògica de negoci en tres 

components diferents. Amb això s’aconsegueix afavorir la reutilització de codi i el 

manteniment de l’aplicació, a part de ser més fàcil de trobar possibles errors en el codi. 

L’esquema del patró arquitectònic Model-Vista-Controlador web utilitzat en el nostre 

sistema és el següent: 

Client

ModelVista

Controlador

Resposta Petició

Internet

 

Esquema del patró Model-Vista-Controlador 

El model és la representació específica de la informació amb la qual el sistema opera. 

La vista presenta el model en un format adequat per tal que l’usuari pugui interactuar. 

El controlador és el que respon als esdeveniments de l’usuari i invoca peticions al 

model i la vista.  

En el disseny web les vistes es corresponen amb les pàgines HTML, el model 

s’encarrega d’accedir a les dades, i el controlador fa d’intermediari entre la vista i el 

model, alhora que conté en alguns casos part de la lògica de l’aplicació. Segons com 

s’implementi el MVC, podem trobar que la lògica està repartida entre el controlador i el 

model o està concentrada completament en el model. 
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El flux més habitual que segueix el MVC d’interacció entre capes és el següent: 

1. L’usuari o client interactua amb la interfície d’usuari d’alguna manera com 

prement un botó, un enllaç... 

2. El controlador rep (per part dels objectes de la vista) la notificació de l’acció 

sol·licitada per l’usuari. 

3. El controlador accedeix al model per actualitzar o fer les modificacions 

pertinents a les dades segons la petició que l’usuari ha fet. 

4. El model li retorna la informació actualitzada al controlador. 

5. El controlador envia la informació del model que la vista necessita. 

6. Es genera la vista amb la informació corresponent del model. 

7. La interfície de l’usuari espera noves interaccions de l’usuari per tal de 

començar el cicle un altre cop. 

Aquest és el flux més habitual i el que correspon al ASP.NET MVC 3 Framework, que 

ha sigut el marc utilitzat pel desenvolupament del sistema. Una altra forma d’interacció 

entre capes molt habitual en el MVC és la que utilitza el ASP.NET MVC 1 Framework, 

que es diferencia tan sols en què en comptes de ser el controlador qui demana al 

model les dades necessàries per crear la vista, és la pròpia vista la qui interactua amb 

el model i obté les dades. En aquest cas, es fa una consulta al model per cada dada 

que es vulgui, pel que s’han de fer més consultes. En canvi amb el disseny utilitzat en 

el sistema tan sols es consulta un cop la informació del model i es passa tota a la vista.  

Depenent de com sigui el sistema és millor una manera o una altra. En el meu cas a 

vegades es necessiten totes les dades d’una taula per la qual cosa es molt més senzill 

que el controlador demani al model tota la informació de la taula i la passi a la vista. 

Sinó la vista hauria de demanar camp per camp tota la informació de la taula al model.  
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1.1 Controlador 

Els controladors contenen accions a les que es criden com a resposta a una sol·licitud 

realitzada a una URL concreta. Les accions són responsables de completar el 

processament que sigui necessari i, a continuació, representar la vista. La URL si 

consta de tres elements després del nom del servidor, el primer element fa referència 

al controlador, el segon al nom de l’acció i el tercer al paràmetre d’identificació. 

D’aquesta manera a través de l’URL s’obté tota la informació necessària. Els 

controladors també contenen les accions de tornada de la vista, quan des de la vista 

s’envia un formulari. El controlador les rep i les tracta, passant les dades al model per 

tal d’actualitzar-les o el que sigui necessari. 

Després d’entendre una mica com funcionen els controladors puc explicar que he 

diferenciat entre quatre controladors diferents, un per l’estil, un pels continguts dels 

llocs web, un altre per les pàgines i un altre per la resta. Bàsicament estan dividits 

segons els apartats de que disposa el sistema menys els apartats més senzills que 

estan concentrats en un controlador. El disseny dels controladors és el següent: 

Controlador

+IndexInici()
+GestorImatges()
+Sobre()

AltresController

+IndexPlantilla()
+IndexPlantilla(entrada collection)
+Plantilla_1()
+Plantilla_1(entrada collection)
+Plantilla_2()
+Plantilla_2(entrada collection)
+EstilCSS()
+EstilCSS(entrada collection)

EstilWebController

+IndexContingut()
+VistaPagina(entrada id : int)
+VistaPagina(entrada collection)
+EditorContingut(entrada id : int)
+EditorContingut(entrada collection)
+Eliminar(entrada id : int)

ContingutWebController

+IndexPagina()
+IndexPagina(entrada collection)
+EditarPagina(entrada id : int)
+EditarPagina(entrada collection)
+CrearPagina()
+CrearPagina(entrada collection)
+EliminarPagina(entrada id : int)

PaginaController

 

Disseny dels controladors 

Com es pot observar en l’esquema, cada controlador té una acció per mostrar la vista i 

una per recollir les dades del formulari si la vista en té. A part, també hi ha algunes 

accions addicionals que es criden des d’una altra per tal de guanyar claredat en el codi. 
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1.2 Vista 

La vista o capa de presentació s’ha dissenyat segons els estàndards de programació 

web de The World Wide Web Consortium (W3C), organisme que facilita la 

documentació necessària per poder seguir els estàndards establerts. Per fer el disseny 

de la vista s’ha de destacar la importància que s’ha donat en crear un disseny 

visualment agradable i alhora senzill. En el gestor web s’han utilitzat també fulls d’estil 

CSS per tal de facilitar la feina i perquè, de cara a un futur, sigui més fàcil poder fer 

canvis, ja que al fer un canvi al full d’estil, es veu reflectit en totes les pàgines de la 

web. 

Les diferents vistes que conté el sistema corresponen a cada pàgina que aquest conté. 

En total n’hi ha catorze de principals: estil (4), contingut (3), pàgines (4), pàgina 

d’entrada (1),  gestor d’imatges (1) i informació addicional (1). 

Els dissenys de les vistes separats segons els seus controladors són els següents: 

Vista

IndexPlantilla EstilCSS Plantilla1 Plantilla2

 

Disseny de les vistes de l’EstilController 

Vista

CrearPaginaIndexPagina EditarPagina EliminarPagina

 

Disseny de les vistes del PaginaController 
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Vista

IndexContingut EditorContingut VistaPagina

 

Disseny de les vistes del ContingutController 

 

Vista

IndexInici GestorImatges Sobre

 

Disseny de les vistes de l’AltresController 

El sistema a part d’aquestes vistes també conté algunes vistes parcials que ens ajuden 

a simplificar el codi, degut a que ens permeten tenir el codi comú de moltes pàgines en 

una sola. Per tant amb les vistes parcials, si es vol fer un canvi només cal fer-ho un 

cop i ja afectarà a totes les vistes, no serà necessari canviar les vistes d’una en una. 

En el nostre sistema hi ha una vista parcial que correspon amb el menú del gestor web, 

comú per totes les vistes i també conté una vista parcial per cada plantilla. Quan es 

crea un web amb el sistema i s’escull una plantilla, la pàgina web conté la vista parcial 

corresponent a la plantilla. Aquesta no és modificable per l’usuari. 

 

 

 



 
Disseny 

Pàgina 68 

1.3 Model 

El model òbviament si ha de contenir la informació del sistema, conté les bases de 

dades. El sistema de gestió de les bases de dades que s’ha utilitzat ha sigut el SQL 

Server, com ja s’ha comentat anteriorment. Partint del model conceptual de 

l’especificació, a la base de dades hi trobem tres taules, una per les plantilles, una per 

les pàgines i una altra per les imatges. Aquestes tres taules corresponen a les tres 

classes amb el mateix nom de l’especificació. Pel que fa a les dues subclasses de la 

pàgina, al traduir-ho a base de dades s’eliminen, ja que cadascuna conté un camp de 

text i el que s’ha fet ha estat afegir aquest camp de text a la taula de la pàgina 

(nomOurl). Si la pàgina és de la subclasse interna té el nom de l’arxiu, i si és externa 

conté la URL. La taula de les imatges només l’utilitza una plantilla, encara que està 

preparat per si s’afegeixen noves plantilles que la necessitin. Aquestes imatges són les 

que no s’anomenen al full d’estil del web ni estan en el contingut de les pàgines. En el 

cas d’aquesta plantilla, són les imatges que van apareixent i canviant automàticament 

o manualment a la segona capçalera de la web. La descripció de les taules és la 

següent: 

 

Taula Plantilles 

Columna Tipus Descripció 

id Autonumèric Identificador de la plantilla. 

nom Text(50) Nom de la plantilla. 

webLayout Text(Max) 
Ruta de la pàgina principal de la 
plantilla. 

css Text(Max) Ruta del fitxer d’estil de la plantilla. 

vistaEstil Text(50) Ruta de la vista per editar la plantilla. 

seleccionada Número(1) 
Indica si és la plantilla seleccionada per 
l’usuari o no. 

rutaImg Text(Max) 
Ruta de la imatge que representa la 
plantilla. 

Taula de la base de dades de Plantilles 
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Taula Pàgines 

Columna Tipus Descripció 

id Autonumèric Identificador de la pàgina. 

titol Text(50) Títol de la pàgina. 

ordre Número 
Ordre d’aparició de la pàgina respecte 
a les altres. 

subpagina Número(1) Indica si és pàgina fill d’una altre o no. 

tipus Text(7) Indica si la pàgina és interna o externa. 

nomOurl Text(Max) 
Indica el nom del fitxer si el tipus és 
intern o la URL si el tipus de pàgina és 
extern. 

Taula de la base de dades de Pàgines 

 

Taula Imatges 

Columna Tipus Descripció 

id Autonumèric Identificador de la imatge. 

nom Text(50) Nom del fitxer de la imatge. 

numero Número 
Ordre en el que ha d’aparèixer la 
imatge. 

titol Text(50) Títol o breu descripció de la imatge. 

Taula de la base de dades de Pàgines 

Un cop ja estan creades les bases de dades, s’ha utilitzat l’eina ADO.NET Entity Data 

Model (EDM a partir d’ara) que és un model de dades conceptual que es pot usar per 

modelar les dades d’un domini de forma que les aplicacions puguin interactuar entre 

elles com a entitats o objectes. EDM fa d’intermediari entre la base de dades i la nostra 

aplicació creant un model conceptual de la base de dades, on cada taula és una 

classe. Aquestes classes són la representació de les taules de base de dades en el 

llenguatge de l’aplicació.  

Al tenir les entitats com a objectes, es crea una compatibilitat ideal per utilitzar 

Language-Integrated Query (LINQ), que permet als programadors escriure consultes a 

la base de dades des del mateix llenguatge que usen per crear la lògica empresarial.  
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El següent diagrama mostra com es relacionen les diverses interfícies de programació 

d’usuari accessibles en Entity Framework. Una fletxa descendent indica una consulta a 

l’origen de les dades, i una fletxa ascendent indica les dades retornades. Serveis 

d’objecte genera un arbre de comandos canònic que representa a LINQ to Entities. El 

proveïdor de EntityClient transforma aquest arbre de comandos canònic basat en el 

model EDM en un nou arbre que és una operació equivalent a l’origen de les dades. 

 

 

Esquema d’interacció amb base de dades.  

La classe ObjectContext és la classe primària per interactuar amb un EDM. Es crea 

una instància de ObjectQuery a través del ObjectContext. Aquest ObjectQuery 

representa una consulta que retorna una instancia o col·lecció d’entitats amb tipus. El 

context de l’objecte realitza el seguiment dels objectes entitat que retorna ObjectQuery. 

Aquests es poden actualitzar a través d’un mètode de guardar canvis. Cada taula de la 

base de dades explicades anteriorment té la seva classe EntityObject.  
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La classe ObjectContext del sistema és la següent: 

 

Classe Object Context 

A part, en el model també podem dir que hi ha la informació del fitxer d’estil del web 

que es crea amb el sistema, ja que encara que no estigui a la base de dades, és 

informació que el controlador ha de consultar i actualitzar a través de les classes 

corresponents. Concretament són les classes FitxerCSS, Area i Propietat del model 

conceptual de l’especificació. Aquestes classes són creades amb el mateix llenguatge 

de programació que la majoria del sistema. Les dades de l’àrea i les propietats 

s’omplen a partir del full d’estil, la ruta del qual la té la classe FitxerCSS. Aquestes 

classes contenen totes les funcions corresponents al tractament del full d’estil, per el 

que podem dir que la programació està dividida entre els controladors i el model. 

-ruta : String

FitxerCSS

-nom : String

Area
-nom : String
-valor : String

Propietat

1 1..* 1 1..*

 

Classes del model referents al full d’estil.  
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2. Diagrames de seqüència 

A continuació es mostren els diagrames de seqüència del disseny del sistema. Cada 

diagrama comença quan l’usuari interactua amb la vista (per exemple prem un botó), 

continua amb l’acció corresponent al cas d’ús i finalment es carrega la vista nova a 

l’usuari. Els diagrames estan dividits en els següents apartats: 

 

2.1 Diagrames de seqüència d’Estil 

 EscollirPlantilla 

 EditarEstil 

 EditarEstilAvançat 

2.2 Diagrames de seqüència de Pàgina 

 VeurePagines 

 AltaPagina 

 ModificarPagina 

 EliminarPagina 

 EditarOrdre 

2.3 Diagrames de seqüència de Contingut 

 VeureResultatContingut 

 EditarContingutPagina 

 EditarContingutHTML 

 EliminarPagina 

2.4 Diagrames de seqüència d’Imatges 

 AfegirImatge 

 CanviarNomImatge 

 DescarregarImatge 

 EliminarImatge 
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2.1 Diagrames de seqüència d’Estil 

PeticioHttp(action=Index,
SeleccionaPlantilla(id)

ObtePlantilles()

EditarPlantilla(id)

llistaPlantilles

ObtePlantilles()

llistaPlantilles

Generar(llistaPlantilles)

Vista IndexPlantilla

crearResposta()

RespostaHttp()

EscollirPlantilla

EstilWebController Model Base de dades

params=id)

 

Diagrama de seqüència d’EscollirPlantilla 

Pel que fa al cas d’ús d’EditarEstil següent, hi ha un cas d’ús pràcticament idèntic per 

cada plantilla. El diagrama següent és el de la primera plantilla. El diagrama de 

seqüència de la segona plantilla és exactament igual canviant on posa Plantilla1 per 

Plantilla2 i, per tant, no s’ha considerat necessari representar-lo. 
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PeticioHttp(action=Plantilla1,
SubstituirEstil(llistaPropietats)

LlegirFitxerCSS()

Escriure(llistaPropietats)

css

LlegirEstilCSS()

css

Generar(css)

Vista Plantilla1

crearResposta()

RespostaHttp()

EditarEstil

EstilWebController Model Fitxer d'estil

params=llistaPropietats)

 

Diagrama de seqüència d’EditarEstil 

 

PeticioHttp(action=EstilCSS,
SubstituirEstil(llistaPropietats)

LlegirFitxerCSS()

Escriure(llistaPropietats)

css

LlegirEstilCSS()

css

Generar(css)

Vista EstilCSS

crearResposta()

RespostaHttp()

EditarEstilAvançat

EstilWebController Model Fitxer d'estil

params=llistaPropietats)

 

Diagrama de seqüència d’EditarEstilAvançat  



 
Disseny 

Pàgina 75 

2.2 Diagrames de seqüència de Pàgina 

 

PeticioHttp(action=Index,
ObtePagines()

llistaPagines

Generar(llistaPagines)

Vista IndexPagina

RespostaHttp()

PaginaController Model Base de dades

ObtePagines()

llistaPagines

crearResposta()

params=null)

VeurePagines

 

Diagrama de seqüència VeurePagines 
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PeticioHttp(action=Crear, CrearPagina(titol, tipus,

AltaPagina(Pagina)

Generar()

Vista CrearPagina

crearResposta()

RespostaHttp()

AltaPagina

PaginaController

Model Base de dades

params=titol, tipus, nom, 
subpag)

nom, subpag)

PeticioHttp(action=Crear,

params=null)

FitxerHTML

(nom) [tipus=Interna]opt

Generar(llistaPagines)

Vista CrearPagina

RespostaHttp()

crearResposta()

 

Diagrama de seqüència d’AltaPagina  
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PeticioHttp(action=Editar,
EditarPagina(idPagina,

ObtePag(idPagina)

ObtePagina(idPagina)

Pagina

crearResposta()

RespostaHttp()

ModificarPagina

PaginaController Model Base de dades

titol, tipus, nom, contingut)

Actualitza(Pagina)

Vista EditarPagina

Genera(Pagina)

Pagina
params=idPagina,titol,
tipus,nom,contingut)

[tipus=Interna]opt

nom:FitxerHTML

Escriure(contingut)

Generar(pagina)

Vista EditarPagina

crearResposta()

RespostaHttp()

PeticioHttp(action=Editar,

params=idPagina)

ObtePagina(idPagina)

pagina

ObtePag(idPagina)

pagina

 

Diagrama de seqüència de ModificarPagina  
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PeticioHttp(action=Eliminar,
ObteFills(idPagina)

EliminarPagina

PaginaController Model Base de dades

ObtePaginesFill(idPagina)

llistaFills

EliminarPagFill(f)
[ᵾ f Є llistaFills]loop

llistaFills

EliminarPaginaFill(f)

params=idPagina)

VeurePagines()

f:PaginaFill

Eliminar()

EliminarPag(pag)
EliminarPagina(pag)

pag:PaginaFill

Eliminar()

Obte(idPagina)ObtePagina(idPagina)

pagpag

 

Diagrama de seqüència d’EliminarPagina  
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PeticioHttp(action=Ordenar,

EditarOrdre

PaginaController Model Base de dades

OrdenarPagina(id, ordre)
Actualitza(id, ordre)

[ᵾ id,ordre Є 

llistaPaginaMesOrdre]
loop

params=llistaPaginaMesOrdre)

 

Diagrama de seqüència d’EditarOrdre  

 

 

2.3 Diagrames de seqüència de Contingut 

PeticioHttp(action=VistaPagina,
ObtePagina(idPag) Obte(idPagina)

Generar(Pagina)

Vista VistaPagina

crearResposta()

RespostaHttp()

VeureContingutPagina

ContingutWebController Model Base de Dades

Pagina

Pagina

params=idPag)

 

Diagrama de seqüència de VeureResultatContingut  
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PeticioHttp(action=Editor,
EditarContingut(idPag) ObteNomFitxer(idPag)

SobreescriuFitxer(contingut)

EditarContingutPagina

ContingutWebController Model Base de dades

nom
nom nom:FitxerPagina

params=idPag,contingut)

 

Diagrama de seqüència de EditarContingutPagina  

 

PeticioHttp(action=Editor,
EditarContingut(idPag) ObteNomFitxer(idPag)

SobreescriuFitxer(contingut)

EditarContingutHTML

ContingutWebController Model Base de dades

nom
nom nom:FitxerPagina

params=idPag, contingut)

 

Diagrama de seqüència d’EditarContingutHTML  
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2.4 Diagrames de seqüència d’Imatges 

PeticioHttp(params=imatge,rutaDesti)

AfegirImatge

Gestor CKFinder

GuardarImatge()

 

Diagrama de seqüència d’AfegirImatge  

 

PeticioHttp(params=idImg,nouNom)

CanviarNomImatge

Gestor CKFinder

CanviarNom()

 

Diagrama de seqüència de CanviarNomImatge  

 



 
Disseny 

Pàgina 82 

PeticioHttp(params=idImg)

imatge

DescarregarImatge

Gestor CKFinder

 

Diagrama de seqüència de DescarregarImatge 

 

PeticioHttp(params=idImg)

EliminarImatge

Gestor CKFinder

EliminarImatge()

 

Diagrama de seqüència d’EliminarImatge 
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3. Disseny de navegació 

Per acabar amb l’etapa de disseny s’ha afegit finalment un diagrama per tal d’aclarir 

una mica la interacció entre les diferents vistes esmentades anteriorment en aquest 

apartat.  

Enrere

Editar bàsic

Enrere

Editar avançat

IndexPlantilla

Plantilla EstilCSS

IndexContingut

IndexPagina

GestorImatges SobreSistema

Sistema

CrearPagina EditarPagina

EliminarPagina

Guardar Actualitzar Guardar Actualitzar

Crear pàgina Editar pàgina

GuardarCrear

Eliminar pàgina

Vista 
Contingut

Veure

Enrere

Aplicar plantilla

Editor 
Contingut

Editar

Enrere

Estil Pàgines

Imatges Sobre

Contingut

IndexInici

Pàgina d’entrada

Editar
 

 
Diagrama navegació entre vistes.  

 
En el sistema, sigui quina sigui la vista en la que ens trobem, sempre podrem accedir a 

una de les sis vistes principals gràcies al menú superior que està present en totes les 

vistes. Les vistes principals són les que estan representades en quadrats arrodonits. 

Falta una vista d’una plantilla de les dos que hi ha per defecte. Això és degut a que el 

sistema només ens permet editar l’estil de la plantilla que ha sigut escollida. Per tant 

per editar l’altre plantilla primer l’hem d’aplicar a la nostra web i posteriorment la 

podrem editar. 
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IMPLEMENTACIÓ 

L’etapa d’implementació és la continuació de l’etapa de disseny.  Aquesta fase 

consisteix en la codificació del sistema en un llenguatge de programació. No 

s’explicarà rigorosament la implementació sinó que s’explicaran alguns aspectes 

rellevants. 
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Importància de la claredat en el codi 

Per començar, independentment de com s’implementi el sistema, s’ha de destacar la 

importància de la claredat i netedat del codi de programació. Per tant a l’hora de 

programar s’ha tingut en compte que el codi del sistema estigui ordenat, net i 

correctament comentat de manera breu i clara. D’aquesta manera en facilitem 

l’enteniment per si, de cara a un futur, una altra persona ha de fer actualitzacions o 

millores al sistema, ja que és molt probable que per exemple s’hagin d’afegir plantilles 

més noves amb el pas del temps. 

 

Afegir una nova plantilla 

Per tal de facilitar la feina si en un futur es vol afegir una plantilla al sistema, a 

continuació s’explica breument com fer-ho. Per afegir una plantilla per defecte nova, 

s’ha d’afegir una vista parcial de la plantilla. Aquesta plantilla serà comú a totes les 

pàgines del lloc web del congrés que es vol crear. També s’ha de crear el full d’estil de 

la plantilla. Per al sistema, s’ha d’afegir a la vista d’escollir plantilles (IndexPlantilla) 

una imatge per poder seleccionar la plantilla nova. Després s’ha de crear la vista nova 

per tal d’editar la plantilla per a usuaris bàsics. La vista per editar la plantilla per 

usuaris avançats és comú per totes les plantilles i no farà falta tocar-la. Un cop feta la 

vista per usuaris bàsics, s’haurà de tractar el formulari de retorn de la vista en el 

controlador i que aquest substitueixi el full d’estil anterior per les propietats noves que 

s’han obtingut del formulari. Seguint aquests passos ja tindrem una nova plantilla per 

defecte en el sistema. 

 

Implementació d’un controlador 

A continuació s’explica una mica la implementació d’un controlador. Els controladors 

són els elements amb els quals els programadors estan menys familiaritzats, a 

diferència del que passa amb les vistes, fulls d’estil (CSS), arxius javascript... 

Concretament observarem la interacció del controlador amb la vista més senzilla del 

sistema. Es tracta del controlador del contingut de la web, i de la vista en què 

s’observa el resultat final de la pàgina.  
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Primer observem l’acció del controlador a la que es va quan l’usuari tria l’opció de 

veure la vista del resultat final d’una pàgina. L’acció rep l’identificador de la pàgina que 

necessitem per poder-la veure, es consulta la pàgina a bases de dades a través de 

l’identificador i es passa a la vista. 

        public ActionResult VistaPagina(int id) 
        { 
            Pagina pagina = db.Pagina.SingleOrDefault(p => p.id == id); 
            ViewBag.rutaPagina = obteNomOurl(pagina.tipus); 
            return View(pagina); 
        } 

 

Després l’usuari pot observar la vista i té diferents botons. Aquests botons corresponen 

a les opcions d’editar la pàgina o tornar enrere i això és el que es tracta en el retorn de 

la vista: 

  [HttpPost] 
        [ValidateInput(false)] 
        public ActionResult VistaPagina(FormCollection collection) 
        { 

     string btn = collection.Get("boto"); 
     string id = collection.Get("id"); 
     if (btn == "Edit")  
     { 

       return RedirectToAction("../ContingutWeb/Editor/" + id); 
      } 

     return RedirectToAction("../ContingutWeb/Index"); 
        } 

 

Alguns aspectes del framework ASP.NET MVC3 

Les tecnologies utilitzades han sigut explicades breument a l’apartat d’introducció però 

destacarem algunes característiques del framework ASP.NET MVC3 que s’han utilitzat 

en la implementació: 

 Model (ViewModel): s’utilitza per passar informació des d’una acció d’un 

controlador a una vista. Amb la propietat Model, el que li passa el controlador a 

la vista és un objecte, per tant, la propietat Model és només de la vista, ja que 

el controlador treballa amb objectes. 
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A l’exemple següent podem observar com el controlador carrega l’objecte 

corresponent al fitxer d’estil (CSS) i li passa a la vista que edita la plantilla 1, 

passant-li com a paràmetre del View. 

public ActionResult Plantilla_1() 
       { 

CSS.FitxerCSS css = CSS.FitxerCSS.carregar(); 
return View(css); 

       } 

 

A continuació, la vista rep l’objecte utilitzant la propietat Model: 

@inherits System.Web.Mvc. WebViewPage<GestorWebs.CSS.FitxerCSS> 
 
... 
 
GestorWebs.CSS.FitxerCSS css = @Model; 
 
... 

 

A la vista s’ha d’especificar de quin tipus és el Model, com es pot observar a la 

primera línia. Evidentment aquest tipus ha de coincidir amb el que el 

controlador li passa a la vista. Utilitzant el Model aconseguim rebre a la vista 

una classe ordenada i més fàcil d’utilitzar. 

 

 ViewBag: és un diccionari clau-valor que s’utilitza per passar dades del 

controlador a la vista aprofitant les capacitats de programació dinàmica que 

ofereix C# 4, utilitzant propietats. En el controlador, en comptes de passar-ho 

com a paràmetre a través del View, es fa: 

ViewBag.prova = "Prova per llegir a la vista."; 

A la vista es rep la variable de la següent manera: 

<p>@ViewBag.prova</p> 
 

Utilitzant les propietats s’accedeix a la dada que el controlador li ha assignat al 

ViewBag. 
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Proves i correcció d’errors 

Les proves per garantir el correcte funcionament i una agradable visualització s’han fet 

a mesura que s’anava fent la implementació. Quan acabava de fer una vista amb el 

seu corresponent tractament per part del controlador, feia les proves pertinents per 

trobar possibles errors i els solucionava.  

Per exemple, en el cas del formulari per introduir una nova pàgina, al implementar-lo 

permetia crear la pàgina amb camps buits, i ho vaig solucionar amb una funció 

javascript que t’avisa que això no es pot fer i no et permet crear la pàgina. Un altre 

exemple és quan s’edita el color d’una plantilla, si en comptes de seleccionar el color  

amb el ratolí es vol escriure en hexadecimal, no et permet escriure més de 6 caràcters 

i aquests han de ser hexadecimals per tal d’evitar errors. 

Pel que fa a la correcta visualització del sistema, a mesura que he anat avançant amb 

la implementació he anat provant d’obrir l’aplicació amb els diferents navegadors. No 

he trobat obstacles massa grans, encara que evidentment he tingut que retocar 

funcions javascript i el full d’estil CSS per tal de solucionar els problemes.  

 

 

 



 
Manual d’usuari 

Pàgina 89 

 

 

 

 

Manual d’usuari 

El manual d’usuari ens servirà per entendre com funciona el sistema des del punt de 

vista dels usuaris i com ho han de fer per portar a terme totes les funcions que el sis-

tema els permet realitzar. 
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1. Introducció 

Aquest mòdul serveix per poder desenvolupar i fer el manteniment de les pàgines web 

per a congressos. El mòdul s’ha integrat dins un sistema que va ser desenvolupat an-

teriorment per tal de portar tota la gestió dels congressos. Ara aquest sistema s’ha 

completat amb la possibilitat de gestionar també les seves pàgines web. 

S’ha de tenir en compte que tota la interfície està en l’idioma anglès, tal com s’ha ex-

plicat anteriorment a la documentació. 

Cal remarcar en aquest manual que hi ha dos tipus d’usuaris diferents que poden utilit-

zar aquest sistema. Per un costat hi ha l’usuari bàsic, que és l’usuari normal que no ha 

de tenir necessàriament coneixements de programació web. Per l’altre costat hi ha 

l’usuari avançat, que ha de tenir coneixements de programació web. Els dos usuaris 

utilitzen tot el sistema, menys en alguns apartats en els quals els usuaris avançats 

tenen alguna opció més. Aquestes opcions extres dels usuaris avançats estan explica-

des en el manual en el moment en què es poden escollir. 

 

2. Accés al sistema 

El mecanisme per entrar al sistema gestor de congressos és: seleccionar el congrés 

que es vol administrar i, seguidament, introduir un usuari i clau. 

 

Els usuaris que poden accedir al sistema d’administració han de tenir el rol 

d’administradors o bé el rol d’invitats. Els administradors poden crear nous usuaris i els 

invitats tan sols poden realitzar consultes, però no poden modificar el contingut. 
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Una vegada iniciada la sessió el període màxim d’inactivitat és de 20 minuts, és a dir, 

si l’usuari ha iniciat sessió i han passat 20 minuts sense realitzar cap activitat la sessió 

es tancarà automàticament. El sistema avisarà que la sessió ha finalitzat i es podrà 

observar el següent missatge: 

 

Per continuar, l’usuari s’haurà d’identificar un altre cop. 

 

3. Interfície del Gestor de Congressos 

Un cop l’usuari s’ha pogut identificar amb el seu nom d’usuari i clau, accedeix al gestor 

de congressos (Standard Congress Management, SCM). 

El SCM està format per 4 àrees: 

A. Àrea de menú: situada a dalt a l’esquerra, ens permet escollir entre les dife-

rents pestanyes i, per cada una d’aquestes, ens obre un menú secundari. 

B. Àrea d’Informació: situada a baix a l’esquerra, podem observar el nom del 

congrés en el que l’usuari ha entrat i la informació que ha utilitzat per iniciar la 

sessió. 

C. Navegabilitat i finalitzar sessió: aquesta àrea situada dalt a la dreta consta 

de tres botons, el primer per poder tornar a la pàgina anterior, el segon per im-

primir la pàgina i l’últim per finalitzar la sessió per evitar que un altre usuari que 

utilitzi el mateix ordinador pugui entrar. 

D. Àrea de treball: àrea més gran i situada en el centre. És on té lloc tota 

l’administració que ens permet realitzar el sistema. 
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A continuació podem veure la vista que l’usuari observa quan entra en el SCM, a on 

s’hi han marcat les quatre àrees explicades. 

AA

CC

BB

DD

  

 

 

4. Interfície del Gestor de pàgines web 

Un cop en aquest punt, per tal d’accedir al mòdul per gestionar el contingut dels llocs 

web dels congressos, que és la part important d’aquest manual, s’ha d’anar a la pesta-

nya “Modificar” (Modify) de l’àrea de menú. De les diferents opcions que ens sortiran 

com a menú secundari s’ha d’anar a la de “Disseny web” (Web layout). Tot seguit 

d’això, a l’àrea de treball s’obrirà el gestor de pàgines web, com es pot observar en la 

següent imatge. 
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En el sistema trobem un menú horitzontal a la part superior que ens permet anar als 

diferents apartats dels qual disposa. Els apartats són 6 i són els següents: Inici, Estil, 

Pàgines, Contingut, Imatges i Sobre el sistema. 

 

4.1 Inici (Home) 

Aquest és l’apartat que apareix quan accedim al sistema, i correspon amb el que surt a 

la imatge anterior. Tan sols es tracta d’una pàgina de benvinguda al sistema amb 

vàries imatges d’exemples de pàgines web creades a través del sistema que van 

canviant cada pocs segons, i una breu explicació sobre el que es pot fer amb el gestor. 

 

4.2 Estil (Style) 

Es tracta de l’apartat de l’estil de les pàgines web. Aquest és el primer pas per editar la 

pàgina web per al congrés.  

Per tal de facilitar la feina amb l’estil trobem les plantilles per defecte que ens ofereix el 

sistema, que actualment són dos. L’usuari en qualsevol moment pot canviar la plantilla 

que té seleccionada per una altra per defecte, encara que perdrà tots els canvis que li 

hagi fet a l’estil d’aquesta.  
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Per canviar de plantilla tan sols ha de seleccionar la que vol i prémer “Aplicar” (Apply). 

Després d’acceptar un avís en el qual ens informa que perdrem els canvis que tinguem 

fets fins al moment, ja tindrem la plantilla seleccionada aplicada a la pàgina web del 

congrés que volem crear a través del sistema.  

 

La primera vista en anar a l’apartat de l’estil ens deixa escollir la plantilla que volem 

aplicar. També ens comunica quina plantilla tenim seleccionada actualment i ens 

permet fer dues funcions amb aquesta: editar-ne l’estil per a usuaris bàsics i editar-ne 

l’estil per usuaris avançats. A continuació s’explica com fer-ho però abans és necessari 

entendre les dues plantilles de les que disposem i les seves àrees o superfícies.   

a) Plantilla Clàssica 

La plantilla clàssica (Classic Template) és una plantilla bastant bàsica que està dividida 

en sis àrees: 

1) Capçalera (Header): és la part superior de la pàgina. 

2) Menú (Menu): és la part esquerra de la pàgina i, com el seu nom indica conté el 

menú amb els menús secundaris.  
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3) Contingut (Content): és la part dreta de la pàgina i conté tota la informació de 

cada pàgina. Aquesta informació varia per cada opció del menú. 

4) Peu (Footer): és la part inferior de la pàgina i té l’amplada del contenidor. 

5) Contenidor (Container): és l’àrea que conté la capçalera, el menú, el contingut i 

el peu. 

6) Cos (Body): és l’àrea que engloba tot el contenidor i la resta de la pàgina. 

En la següent imatge podem veure un exemple d’aquesta plantilla amb totes les àrees 

marcades per sobre en vermell: 

                   Header

Footer

Content

Menu

Container

Body  

Totes les àrees es mantenen igual sempre amb excepció del contingut que va variant 

en funció del que l’usuari seleccioni en el menú. En el menú queda marcada l’opció 

escollida per l’usuari. 

L’amplada del container és la que defineix l’amplada de la capçalera, del peu i del 

menú i contingut en aquesta plantilla. Tots tres casos han de tenir la mateixa amplada. 

En el cas del menú i contingut, la suma de les seves amplades sempre correspon amb 

la del contenidor. L’altura de la capçalera i el peu es poden editar. En canvi, l’altura del 
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menú i del contingut van en funció de les dades que contenen, és a dir, creixen segons 

el contingut, sense dependre un de l’altre. 

 

b) Plantilla Moderna 

La plantilla moderna (Modern Template) és una mica més agradable visualment i en 

podem destacar una nova àrea que és una segona capçalera. Per tant, aquesta 

plantilla contindrà set àrees: 

1) Capçalera (Header): és la part superior de la pàgina. 

2) Segona capçalera (Second Header): és l’àrea de baix la capçalera principal i 

conté unes imatges que van canviant automàticament o poden canviar 

manualment. Cada imatge pot tenir un títol o descripció breu. 

3) Menú (Menu): és la part esquerra de la pàgina i, com el seu nom indica conté el 

menú amb totes les seccions o pàgines i les seccions filles. En aquesta plantilla 

el menú és de l’altura del contenidor. 

4) Contingut (Content): és la part dreta de la pàgina i conté tota la informació de 

cada pàgina. Aquesta informació varia per cada opció del menú. 

5) Peu (Footer): és la part inferior de la pàgina, sense abastar el menú en aquest 

cas. En aquesta plantilla el peu és de la mateixa amplada que la capçalera, la 

segona capçalera i el contingut. 

6) Contenidor (Container): és l’àrea que conté la capçalera, la segona capçalera, 

el contingut i el peu. En aquesta plantilla no conté el menú. 

7) Cos (Body): és l’àrea que engloba tot el contenidor i la resta de la pàgina. 

 

En la imatge següent es pot observar un exemple d’una pàgina web feta amb el 

sistema utilitzant la plantilla moderna. A més s’han marcat les àrees explicades per 

facilitar-ne la comprensió. 
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Header

Second Header

Menu

Footer

Content

Container

Body
 

En aquesta plantilla també es conserven iguals la majoria d’àrees independentment de 

la pàgina en què ens trobem. El que va canviant és l’àrea del contingut i la pàgina 

marcada en el menú. 

En aquest cas, com que el contenidor no engloba el menú, la seva amplada correspon 

a la de la capçalera, la segona capçalera, el contingut i el peu. Així tots aquests tenen 

la mateixa amplada que és la del contenidor. Pel què fa a l’alçada, es pot editar la de la 

capçalera i el peu. L’alçada de la segona capçalera és fixa i la del contingut va en 

funció del que contingui. La suma de les alçades de la capçalera, la segona capçalera, 

el contingut i el peu és igual a la del menú. 

Un cop explicades les plantilles, retornarem a les dues opcions que ens falten explicar 

de la vista principal de l’estil. En el cas de l’opció d’editar l’estil per a usuaris avançats 

la vista és la de la següent imatge. 



 
Manual d’usuari 

Pàgina 98 

 

Com es pot observar, hi ha dues parts diferents.  

A la part de l’esquerra es carrega tot el full d’estil CSS amb les diferents àrees i les 

propietats de cadascuna d’aquestes. Es poden editar les propietats que l’usuari 

avançat vulgui, però és important que estigui habituat a treballar amb fulls d’estil CSS. 

A sota de totes les àrees i propietats hi ha dos botons: un per tornar a la pàgina 

anterior (Back) i un altre per guardar les modificacions efectuades a l’estil (Save). Per 

guardar les modificacions el sistema abans ens demanarà que confirmem que ho 

desitgem fer.  

Per altra banda, a la part de la dreta hi ha un marc amb la vista de la web. A damunt 

aquest quadrat hi tenim dues icones: una lupa i dos fletxes. La lupa  ens serveix per 

veure el lloc web complet i sencer en una pestanya nova del nostre navegador. En 

canvi, la imatge  correspon a la idea de refrescar o actualitzar. Refrescar el lloc web 

ens serveix per si es realitzen canvis en les propietats del full d’estil i ho volem veure al 

moment al quadre de la dreta de la web. Això ens permet estalviar temps i que sigui 

molt més pràctic editar un fitxer d’estil. 

La imatge mostrada de la vista per editar el full d’estil és per a la plantilla clàssica però 

per la plantilla moderna és molt similar. Només canvia el contingut del full d’estil CSS  i 

la vista de la pàgina web, ja que les funcions que es poden realitzar són les mateixes 

per les dues plantilles. 

Les propietats que els usuaris bàsics poden editar depenen de cada plantilla. Per això, 

per tal d’editar l’estil de les plantilles per a usuaris bàsics hi ha una vista per cada 

plantilla.  
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La vista per al cas de la plantilla clàssica és la següent: 

 

Podem observar dues parts, una a l’esquerra i l’altra a la dreta.  

A l’esquerra hi ha els noms de les sis àrees que formen aquesta plantilla. Cada títol 

d’àrea es pot plegar o desplegar. En desplegar una àrea es veuen les propietats que 

ens permet editar el sistema. Per exemple, en la imatge es poden veure les propietats 

del cos (Body),  que ens permet canviar el color de fondo o posar una imatge de fondo 

en comptes del color. També veiem les propietats del contenidor (Container), que en 

aquest cas només és l’amplada (width). En el menú (Menu) podem editar el tipus de 

font, mida, color, color actiu... Potser cal destacar l’amplada del menú (Menu) i del 

contingut (Content), ja que la suma de les dues ha de ser igual a l’amplada del 

contenidor. Per tant, les amplades de menú i contingut van una en funció de l’altre, si 

una creix, l’altre disminueix i a l’inrevés. Al final de les àrees i les propietats del full 

d’estil que el sistema ens permet editar hi ha un botó per tornar enrere (Back) i un altre 

per guardar amb una acceptació prèvia per part de l’usuari de que desitja fer-ho (Save). 

A la dreta de la vista hi trobem, com ja passava al editar l’estil per a usuaris avançats, 

una vista de com està quedant la web i dues icones a la part superior per veure el lloc 

web en una pestanya nova del navegador ( ) i per actualitzar la vista de la pàgina 

web alhora que es va editant l’estil ( ). 
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Si es vol editar la plantilla moderna per a usuaris bàsics la vista serà la següent:  

 

Aquesta vista és igual que la de la plantilla anterior, una part a l’esquerra i una altra a 

la dreta. A l’esquerra també hi ha els noms de les diferents àrees però ara per la 

plantilla moderna. És com un menú desplegable, que en prémer sobre cada àrea 

s’obren les propietats que el sistema ens permet editar. En aquesta plantilla ens 

permeten triar un color secundari dins uns per defecte per a la web. És el color de fons 

de la segona capçalera i també serveix per marcar l’opció elegida del menú, com 

podem observar a la imatge anterior (color verd). Les altres àrees són bastant similars 

en quan a opcions d’editar l’estil a la plantilla explicada anteriorment, però podem 

destacar que per la segona capçalera ens permet elegir sis fotos i posar un peu de foto 

si volem, perquè vagin canviant a la web cada 5 segons. 

Després de les àrees i propietats hi tornem a trobar el botó per tornar enrere (Back) i el 

botó per guardar (Save). 

A la dreta de la vista tornem tenir la vista de la web amb l’opció d’obrir-la en una 

pestanya nova del navegador ( ) i d’actualitzar-la per veure els canvis que es van 

fent en l’estil ( ). 

Quan l’usuari tingui la plantilla triada segons la que sigui més adequada a la pàgina 

web que ha de fer i l’hagi editat com hagi volgut, ja tindrà l’estil de la web. 
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4.3 Pàgines (Pages) 

Després d’haver definit l’estil, es va a l’apartat de les pàgines. Les pàgines seran cada 

secció o apartat del menú del lloc web. Cada apartat del menú ha de tenir un contingut 

que és el que es mostra en l’àrea de contingut (Content) de les plantilles anteriorment 

explicades. Només en el cas de les pàgines externes no tenen un contingut, com es 

veurà a continuació. 

A l’apartat de les pàgines del sistema (Pages), a totes les vistes es veuen les pàgines 

que té el lloc web a l’esquerra i a la dreta es pot veure un formulari per crear noves 

pàgines o bé per editar-les. 

Per crear una nova pàgina s’ha d’emplenar un formulari que és el que es visualitza en 

la següent imatge: 
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Els camps d’una pàgina són: 

1) Títol (Title): nom que es vol donar a l’apartat o pàgina i que serà el nom que es 

visualitzarà en el menú de la pàgina web. 

2) Tipus (Type): el tipus de pàgina que es desitja crear. Ens permet triar entre una 

pàgina externa (external) o interna (internal). Les pàgines externes són les que 

ens porten a una altra pàgina web, és a dir, són links a altres llocs web. En 

canvi, les pàgines internes són les pàgines que tenen un fitxer amb un 

contingut. Aquest contingut és el que es mostra en l’àrea contingut (content) de 

les plantilles. 

3) Nom del fitxer (File name) o URL (URL): en aquest cas el camp depèn del tipus 

de pàgina elegida. Si s’ha escollit el tipus de pàgina interna, aquest camp 

correspon al nom que rebrà el fitxer que es crearà per guardar el contingut 

d’aquesta pàgina. En canvi, si el tipus de pàgina és externa, el camp a 

emplenar serà la URL i s’haurà d’emplenar amb la direcció del lloc web extern 

que es desitgi. 

4) Pàgina pare (Parent page): es tracta d’una casella de verificació, que ens 

permet triar si la pàgina serà una pàgina pare en el menú del lloc web o pel 

contrari serà una pàgina filla d’una altra. 

5) Triar pare (Select parent): En el cas que el camp de la pàgina pare anterior no 

sigui escollit significa que serà una pàgina filla. Per tant, apareix l’apartat de 

triar el pare, és a dir, es podrà escollir de quina pàgina o secció pare es vol que 

sigui filla la pàgina nova. Aquest és el cas de la imatge anterior on es pot 

observar aquest camp. Si la pàgina és pare aquest camp no es visualitza i la 

nova pàgina s’afegeix al final. 

 

Un cop tenim el formulari omplert tan sols hem de prémer el botó Crear (Create). Tot 

seguit ens apareixerà el nou apartat en el menú de pàgines (Menu of pages) de 

l’esquerra de la vista, encara que sense contingut en el cas de les pàgines internes. 
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En el menú de les pàgines que ens surt a l’esquerra de les vistes surten dues icones 

per cada apartat. Una icona és un llapis ( ) i en prémer-la ens obre un formulari a la 

dreta per editar l’apartat a sobre del qual ha premut. L’altra icona és una creu ( ) i 

realitza la funció d’eliminar la pàgina que s’ha premut, amb una prèvia confirmació per 

part de l’usuari que realment ho desitja fer. S’ha de tenir en compte que a l’hora 

d’eliminar una pàgina pare també s’eliminen totes les seves pàgines filles. Per tant, si 

es volen conservar les pàgines filles s’han d’ordenar dins un altre apartat abans 

d’eliminar la pàgina pare. 

La següent imatge mostra la interfície que es veu en voler editar un apartat o pàgina: 

 

En qualsevol moment es poden editar el títol (title) de la pàgina i, si es tracta de 

pàgines externes, la URL o, si es tracta de pàgines internes, el nom del fitxer (File 

name). El títol és el nom que rep la pàgina en el menú del lloc web com s’ha explicat 

anteriorment amb els camps d’una pàgina. 
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Si la pàgina és interna es pot editar el contingut de la pàgina, però això és millor fer-ho 

en l’apartat de contingut (Content) del sistema. Aquí l’editor per modificar el contingut 

es veu més petit perquè té més la funció de visualitzar i conèixer el que conté la 

pàgina, que no pas d’editar-la. En el cas de les pàgines externes tan sols es visualitza 

el lloc on redirigeixen, sense la possibilitat de poder-lo editar al ser un enllaç extern. 

Després d’editar la pàgina tan sols s’ha de prémer el botó de guardar (Save) per 

acabar. 

Per tal d’ordenar les pàgines o apartats segons com es vol que apareguin a la pàgina 

web ho hem de fer amb el menú de l’esquerra de les vistes d’aquest apartat del 

sistema. L’ordre en el què apareixen en aquest menú és el mateix que en el menú de 

la pàgina web. En crear una nova pàgina si es pare s’afegeix al final del menú i si és 

filla s’afegeix dins la pàgina pare seleccionada per l’usuari, en l’última posició. Per 

canviar l’ordre tan sols s’ha d’agafar la pàgina que es vol modificar i arrastrar-la fins la 

posició que es desitja, com podem observar en la següent imatge tallada de la vista 

del sistema: 

 

 

Al final de totes les vistes referents a les pàgines hi ha dos botons, un per crear una 

pàgina nova (Add page) i un altre per guardar els canvis de l’ordre (Save). El botó per 

crear una pàgina nova serveix per quan estem editant una pàgina existent i volem 

afegir-ne una de nova. En prémer al botó de guardar, el sistema ens pregunta si estem 

segurs de voler fer-ho abans de guardar els canvis. 
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4.4 Contingut (Content) 

En l’apartat de contingut del sistema podem editar el contingut de totes les pàgines 

internes i veure el resultat de com ens han quedat. En anar a aquest apartat, la 

primera interfície és una taula de totes les pàgines o seccions del lloc web del congrés 

amb tota la seva informació. A continuació podem visualitzar la imatge d’aquesta 

interfície: 

 

Per a qualsevol pàgina o apartat hi ha l’opció d’editar (Edit) i de visualitzar (View). 

Només les pàgines externes no tenen l’opció d’editar-les, ja que són enllaços a llocs 

web externs i només podem visualitzar-les.  

Si es vol veure la pàgina (View), ens porta a una vista on s’observa com es veu el 

resultat final d’aquella pàgina o apartat dins la pàgina web sencera. En aquesta nova 

vista tenim tres opcions: veure la pàgina web en una nova pestanya del navegador per 

veure-ho més gran (View web), editar la pàgina que es visualitza, en cas que sigui 

interna, i tornar a la interfície primera del contingut (Content) on es veuen totes les 

pàgines. 

Si el que es vol és editar el contingut de la pàgina (Edit) el sistema ens porta a una 

vista amb un gestor de contingut. El gestor de contingut que s’ha decidit integrar ha 

estat el CKEditor, entre d’altres raons, per la interfície que incorpora, que es molt 

semblant a la d’altres programes que els usuaris solen usar habitualment i això el fa 

més fàcil d’entendre i utilitzar.  
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A la següent imatge podem veure l’editor: 

 

La seva interfície està formada per 5 parts principals: 

1) Barra d’eines: són tots els botons de la part superior, que estan agrupats 

segons les funcions que realitzen. 

2) Àrea d’edició: és l’àrea de sota la barra d’eines i és on s’introdueix tot el 

contingut i les dades que es vol que tingui la pàgina. 

3) Menú d’edició: petit menú que ens permet portar a terme les funcions típiques 

de tallar, copiar i empegar. Aquest menú surt amb el botó dret del ratolí. 

4) Elements HTML: a la part inferior de l’editor podem veure informació sobre els 

elements HTML per als usuaris més avançats. 

5) Finestres emergents: petites finestres que surten al prémer algun dels botons 

de la barra d’eines. 

Cal destacar el botó font HTML (source) que permet editar el contingut directament  

amb HTML per als usuaris avançats i el botó per guardar els canvis (Save). També té 

funcions per incloure documents del programa Microsoft Word directament, fitxers 

flash, imatges... Un botó bastant pràctic és el de maximitzar l’editor (Maximize) que 

ens permet obrir l’editor per tota la pàgina de navegador per poder treballar més 

còmodament.  

Per qualsevol dubte o consulta sobre l’editor CKEditor, en el següent enllaç hi ha el 

manual d’usuari:  

http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide 

http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide
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4.5 Imatges (Images) 

Aquest apartat és un gestor d’imatges per poder controlar totes les imatges que 

s’utilitzen per crear la pàgina web. El gestor escollit per integrar en el sistema ha sigut 

el CKFinder. Amb aquest, les imatges es poden afegir, canviar de nom, descarregar, 

veure més grans o eliminar. A part de les imatges aquesta aplicació pot editar altres 

fitxers, però l’usarem principalment per a les imatges. 

Al afegir imatges en el sistema, s’ha de tenir en compte que les mides d’aquestes 

s’han d’ajustar a les de les àrees de les plantilles. Aquestes mides les defineix l’usuari 

al editar l’estil, per lo que les pot consultar a la vista corresponent. 

En la següent captura de pantalla podem observar la interfície del CKFinder: 

 

La interfície està formada per 5 àrees: 

1) Panell de carpetes: conté les carpetes per les que es permet navegar. Les 

carpetes s’utilitzen per organitzar i classificar les imatges. 

2) Panell d’imatges: conté totes les imatges de la carpeta seleccionada. 

3) Barra d’eines: conjunt de botons que es poden prémer i realitzen funcions. 

4) Barra d’estat: situada a baix del gestor ens dóna informació sobre el fitxer 

seleccionat. 

5) Menú d’edició: menú que es desplega amb el botó dret del ratolí i ens permet 

veure la imatge, descarregar-la, canviar-li el nom o eliminar-la. 
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Pel que fa al panell de carpetes, com podem veure a la imatge hi ha dues carpetes 

principals creades, una per cada plantilla. 

S’ha d’anar molt en compte a l’hora de canviar els noms i eliminar les imatges perquè 

si s’estan utilitzant podem causar problemes a la pàgina web. 

Per a més informació sobre el funcionament del CKFinder es pot trobar a l’enllaç 

següent que és un manual d’usuari: 

http://docs.cksource.com/CKFinder_2.x/Users_Guide 

 

4.6 Sobre el sistema (About) 

En aquest apartat tan sols s’explica una mica d’informació addicional sobre el sistema, 

qui l’ha desenvolupat i amb quina finalitat. 

 

 

 

 

http://docs.cksource.com/CKFinder_2.x/Users_Guide
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Conclusions 

En aquest apartat es poden trobar algunes reflexions finals sobre els objectius acon-

seguits, els problemes trobats durant el desenvolupament del projecte i les possibles 

futures millores del sistema. 
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1. Objectius aconseguits 

Una vegada finalitzades totes les fases de desenvolupament del projecte es pot 

afirmar que s’han complert els objectius marcats al principi del projecte. He aconseguit 

completar el gestor de congressos amb aquest gestor de llocs web, que permet als 

organitzadors dels congressos elaborar les pàgines amb uns coneixements informàtics 

bàsics. 

S’ha aconseguit un sistema fàcil d’utilitzar i bastant intuïtiu, que permet escollir 

l’estructura, editar l’estil, crear pàgines i editar-ne el contingut. Evidentment no permet 

crear pàgines molt complexes, però s’ha cenyit a l’estructura habitual que solen tenir 

les pàgines web del congressos. 

El sistema i les pàgines web que se n'obtenen es visualitzen correctament en els 

diferents navegadors, i per tant s’ha aconseguit complir amb els estàndards i criteris de 

programació web. Els llocs web que s’obtenen del sistema solen tenir una interfície 

força atractiva, encara que aquí també juga el criteri de disseny per part dels 

organitzadors de congressos. 

El gestor per crear llocs web està preparat per poder-li fer futures millores o 

ampliacions i aquesta documentació pot ser de gran ajut per fer-ho. 

 

2. Futures ampliacions 

Malgrat als objectius complerts que s’han comentat a l’apartat anterior, sempre es 

poden fer millores al sistema. 

 

a) Interfície 

La interfície del gestor de llocs web considero que és agradable, intuïtiva i bastant 

funcional però podria millorar visualment. S’ha desenvolupat pensant que és un 

sistema utilitzat a nivell intern, que l’utilitzaran només organitzadors de congressos i no 

estarà disponible per qualsevol usuari. Per això no s’ha considerat prioritari obtenir una 

interfície visual perfecta i evidentment es podria millorar. 
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b) Idiomes 

Pel què fa a l’idioma de la interfície del gestor de llocs web s’ha fet en anglès com s’ha 

explicat anteriorment ja que el sistema gestor de congressos estava només en aquest 

idioma. Una millora evidentment pot ser afegir-hi com a mínim els idiomes català i 

castellà. El problema és la part del gestor de congressos que estava desenvolupada. 

Pel que fa a la part del mòdul desenvolupat per mi està preparat perquè sigui molt fàcil 

afegir idiomes. Ara mateix tots els escrits utilitzats en el sistema estan en un fitxer de 

recursos. Amb l’excepció dels que corresponen al lloc web que es crea a través del 

sistema, ja que són responsabilitat dels usuaris. El fitxer de recursos té un llistat amb 

tota la informació, i quan la interfície necessita un text l’agafa d’aquest llistat a través 

d’un nom, en comptes d’estar directament en el fitxer de la interfície. D’aquesta 

manera per afegir un altre idioma s’ha de crear un fitxer de recursos nou. En aquest 

nou fitxer el nom de cada informació de la llista ha de ser el mateix nom que el dels 

altres fitxers de recursos i el valor serà la traducció a l’idioma que es vol. Després tan 

sols s’ha d’afegir l’opció de triar l’idioma per l’usuari i gestionar-ho. 

 

c) Afegir plantilles 

Una altra millora que enriquiria molt el gestor de llocs web és la d’afegir més plantilles 

per defecte. Les plantilles defineixen l’estructura de la pàgina web i això limita molt la 

creativitat dels usuaris. Però, per altra banda, fan que es guanyi en senzillesa i facilitat 

per crear la pàgina web. Per tant, una bona solució seria augmentar les plantilles per 

defecte. A més, també és important afegir noves plantilles a mesura que passa el 

temps perquè el disseny dels llocs web dels congressos no es quedi antiquat. A 

l’apartat d’implementació esta explicat bastant detalladament com fer-ho per afegir 

noves plantilles al sistema. 

 

d) Accessibilitat web 

Un altre tema en què es pot millorar el gestor de llocs web per a congressos és el de 

complir amb el màxim de pautes d’accessibilitat web possible. L’organisme que 

s’encarrega de promoure aquesta accessibilitat és el W3C (World Wide Web 
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Consortium). Més concretament el seu grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative), 

que és l’encarregat de publicar les pautes d’accessibilitat web. Segons el meu punt de 

vista s’ha d’arribar a un punt d’equilibri per complir el màxim número de pautes 

d’accessibilitat web sense haver de deixar d’utilitzar la tecnologia puntera per fer-ho. 

Com passa amb altres millores, s’haurien d’aplicar en tot el gestor de congressos i no 

només en la part desenvolupada per mi. Un cop llegides i estudiades les pautes, la 

que considero més important en aquest cas i que hauria de tenir el sistema és la que 

fa referència a la limitació visual. S’hauria d’afegir al sistema la possibilitat de poder fer 

més petita o més gran la lletra per tal que els usuaris amb una baixa visió puguin 

utilitzar-lo sense dificultats. Pel què fa a les pàgines dels congressos que els usuaris 

creen, en totes les fonts que ells afegeixen a la pàgina tenen l’opció de triar la mida en 

què la volen i per tant no hi ha cap problema en aquest sentit. Per exemple, si el 

congrés va dirigit a persones amb poca capacitat visual es pot fer la pàgina del 

congrés amb una mida de font més gran.  

 

e) Permisos 

Ara mateix només utilitzen el sistema gestor de congressos (sense el meu mòdul 

encara) el departament que organitza congressos de CIMNE. En el cas que altres 

organitzacions l’utilitzessin s’hauria de tenir en compte el tema dels permisos, ja que 

es podria voler que les pàgines web creades amb el sistema tinguessin alguna 

limitació a l’hora d’editar-les. Ara per ara no hi ha problemes perquè els organitzadors 

dels congressos pels que s’ha creat aquest gestor de pàgines web pertanyen a CIMNE. 

 

f) Variants de l’estil 

La millora més important que s’hauria de fer segons el meu punt de vista, és la de 

donar la possibilitat de guardar variants dels estils. Ara mateix l’usuari del sistema 

només té la possibilitat de guardar una versió de l’estil de la pàgina web del congrés, i 

no pot guardar dos exemples de la pàgina amb estils diferents. Des de l’organització 

CIMNE aquesta millora no s’ha considerat prioritària i s’ha quedat en una possible 

millora del sistema en un futur.  
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g) Actualitzar el sistema gestor de congressos 

En el sistema gestor de congressos, es podrien fer nombroses millores ja que va ser 

desenvolupat fa uns anys. Referent a l’arquitectura del sistema, es podria passar al 

Model-Vista-Controlador, com s’ha fet en el mòdul desenvolupat per gestionar els llocs 

web. D’aquesta manera es guanyaria en claredat i facilitat de manipulació de cara a un 

futur. En general les tecnologies d’aquest sistema gairebé no s’utilitzen (ASP, Bases de 

dades en Microsoft Acces...) i es podrien actualitzar per millorar-lo. Pel què fa a la 

interfície també podria millorar perquè evidentment amb el pas dels anys s’ha quedat 

antiquada. Fins ara no s’ha canviat perquè el sistema només s’utilitza a nivell intern. 

 

3. Experiència personal 

Tot el període de realització d’aquest projecte considero que m’ha estat molt profitós. 

Portar a terme un projecte d’aquesta magnitud m’ha fet guanyar una gran experiència. 

He passat per totes les fases, des de la definició a la implementació i m’ha ajudat a 

repassar bastants conceptes que havia estudiat al llarg de la carrera, sobretot en les 

etapes d’especificació i disseny.  

Per altra part, el projecte m’ha permès augmentar els meus coneixements sobre el 

desenvolupament d’aplicacions web i aprendre més sobre les tecnologies de Microsoft 

que no estava habituat a utilitzar, sobretot el llenguatge .NET C#, que gairebé he 

començat a utilitzar amb aquest projecte. També he implementat l’arquitectura Model-

Vista-Controlador, que l’havia estudiat conceptualment però no l’havia aplicada mai en 

un projecte.  

En conclusió, el desenvolupament d’aquest projecte m’ha suposat una experiència 

molt positiva i enriquidora, que a més, m’ha permès aprendre noves tecnologies. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Annex 

Aquest apartat conté informació complementària d’ajut en el projecte en temes relacio-

nats amb les tecnologies utilitzades, a més de la bibliografia de tota la documentació 

del projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ASP.NET MVC3 

MVC està basat en el conegut patró Model-Vista-Controlador, l’arquitectura que ens 

permet separar les responsabilitats d’una aplicació web en diferents parts i ens ofereix 

aquests beneficis: 

 Facilitat de manteniment. 

 Unes URL netes, fàcils de recordar i adequades per a buscadors. 

 Control absolut sobre l’HTML resultant generat. 

 Potent integració  amb jQuery i altres llibreries AJAX. 

 Bon rendiment i estabilitat. 

 Gran extensibilitat i flexibilitat. 

L’ASP.NET MVC 3 incorpora el motor de vistes opcional anomenat Razor a part del ja 

existent per vistes .aspx. Razor permet minimitzar el número de caràcters de codi 

necessaris per crear una vista i un flux de desenvolupament més ràpid. Al contrari que 

amb altres sintaxis, no hem d’interrompre el nostre ritme de programació per indicar 

explícitament el començament i final d’un bloc de servidor en el nostre HTML. Així 

permet una sintaxi més compacta i expressiva convertint-la en ràpida i neta. 

 

2. Editor WYSIWYG/HTML 

Els editors WYSIWYG (What You See Is What You Get) ens permeten escriure una 

pàgina sobre una vista preliminar similar a la d’un processador de text, sense haver de 

fer-ho en codi HTML, ja que el propi programa s’encarrega de generar el codi font 

HTML. 

L’editor escollit per integrar en el sistema ha sigut el CKEditor. Després de provar 

diferents editors vaig veure clar que aquest era el més adequat per al meu sistema. El 

CKEditor és un editor gratuït que a diferència de molts altres, és molt complert però 

alhora és intuïtiu, segurament degut a que la seva interfície és bastant semblant a la 



 
 

 

del Microsoft Word. Gràcies a això s’aconsegueix més facilitat d’aprenentatge del 

funcionament de l’editor per als usuaris que no tenen ni coneixements bàsics d’HTML. 

També permet l’opció d’editar el text directament en el codi font HTML per a usuaris 

amb més coneixements sobre programació web. A part d’això, aquest editor és dels 

pocs que permeten la integració gratuïta del seu explorador d’arxius i imatges. Aquest 

té el nom de CKFinder, i ens permet veure els arxius i imatges que estan en el servidor, 

editar-los, eliminar-los o fins i tot pujar-ne de nous. Pujar nous arxius des del nostre 

ordinador és interessant sobretot de cara a quan es necessita una imatge en l’editor 

que no existeix en el servidor i així, un cop pujada, la podem afegir en el text de la 

nostra pàgina. 

 

3. Bibliografia 

En aquest apartat s’hi pot trobar la bibliografia utilitzada durant la realització de tot el 

projecte: 

 Llibre “Enginyeria del Software I”: Enginyeria del software. Especificació. 

Especificació de sistemes orientats a objectes amb la notació UML. Dolors 

Costal, Xavier Franch, M. Ribera Sancho, Ernest Teniente. 

 Apunts “Enginyeria del Software II”. Cristina Gómez Seaon i Enric Martínez 

Gomàriz. 

 Apunts de “Disseny de sistemes basats en la web”. Carles Farré Tost. 

 Desenvolupament web: http://www.w3schools.com/ 

 Editor de text CKEditor: http://ckeditor.com/ 

 Gestor d’imatges CKFinder: http://ckfinder.com/ 

 Llibreries Javascript:  http://jquery.com/ 

 MVC3: http://www.asp.net/mvc/mvc3 

http://www.w3schools.com/
http://ckeditor.com/
http://ckfinder.com/
http://jquery.com/
http://www.asp.net/mvc/mvc3


 
 

 

 World Wide Web Consistorium (W3C): http://www.w3c.es 

 Portal per desenvolupadors de Microsoft: http://msdn.microsoft.com 

 Servidor web Internet Information Server (IIS): http://www.iis.net/ 
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