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RESUM 
 
Aquest document és la memòria de la realització d’un projecte per actualitzar 
versions d’una aplicació via FTP. 
 
Per a la realització del projecte s’ha utilitzat el cicle de vida clàssic d’un projecte 
informàtic, de manera que s’han definit uns requeriments d’usuari, a partir dels 
quals s’ha realitzat un anàlisi del sistema.  L’anàlisi s’ha realitzat mitjançant els 
models: Model Funcional i Model d’Objectes del llenguatge UML. Amb els diagrames 
d’aquests models s’han pogut observar les accions que podrà realitzar un usuari un 
cop el sistema estigui implementat. 
 
A partir de l’anàlisi s’ha realitzat el disseny del sistema mitjançant el model  
entitat–relació i el model lògic de la base de dades, així com el model d’objectes.  
Aquests models especifiquen clarament com s’ha d’implementar l’estructura de les 
dades en el sistema, la implementació del formulari d’avis i la configuració del 
servidor. 
 
Finalment s’han realitzat un conjunt de proves per a assegurar el correcte 
funcionament del sistema. 
 
Aquest document especifica cadascuna de les parts del projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document és la memòria de la realització del projecte d’actualització via ftp 
de les noves versions dels components d’una aplicació. 
 
Sistemes Guals (www.guals.com), és una empresa que es dedica a la realització 
d’aplicacions pel sector primari (agricultura i ramaderia) i a la fabricació de pinsos. 
Tot i que disposa de moltes aplicacions, algunes d'elles no es troben actives per a la 
versió actual del programa. Les aplicacions principals i més actives són: 
 
* Cultius, destinada a agricultors, gestiona tot el procés de preparació, plantació, 
manteniment i recol·lecció de cultius. 
* Fabricació, destinada a fabricants de pinso, permet controlar l’estocatje de la 
fàbrica, i portar un control de les fabricacions realitzades i dels productes emprats. 
* Porcí Producció, gestiona  tot el procés de cria de garrins 
* Vaques carn, gestiona tot el procés de cria de vedells 
* Engreix, gestiona tot el procés de creixement i engreix d’animals, fins a la seva 
sortida cap a escorxador o reposició. 
* Facturació 
* Comptabilitat 
 
Tot i que les aplicacions poden funcionar per separat, la relació entre elles es molt 
estreta. El sistema permet cobrir la traçabilitat alimentaria en el sector 
agroalimentari, des del camp/granja al consumidor final. 
Això significa que els productes obtinguts del camp, per exemple, es poden utilitzar 
per a la fabricació de pinsos, i aquests pinsos poden enviar-se a les granges per 
alimentar els animals. És tot un procés que es necessita tenir controlat per a 
complir les normatives, i que a nivell d’usuari és molt àgil quan l’empresa necessita 
varis dels mòduls disponibles. 
La facturació i la comptabilitat complementen tot aquest procés, i tanquen amb tot 
el cicle necessari per a qualsevol empresa. 
 
Un cop contractades les aplicacions pels clients, era necessari realitzar 
actualitzacions sobre les mateixes. Aquestes es realitzaven a casa del client amb el 
cost corresponent per part de l’empresa. 
 
Per a reduir aquest cost es va pensar en la realització d’aquest projecte, que 
permet al client obtenir l’actualització de l’aplicació a partir d’un FTP, des de la 
mateixa aplicació, controlant des de l’empresa quina versió té cada client, i 
gestionant les dades necessàries del client.  
 
En aquest projecte s’ha dissenyat una plataforma entre les aplicacions client i 
l’empresa Guals que distribueix les actualitzacions de les aplicacions.  
 
Des d’un punt de vista més tècnic, s’ha creat un servidor de comunicacions, amb la 
corresponent interfície i API pels clients, per tal d’emmagatzemar i enviar les 
actualitzacions al client, així com una estructura de dades on tenir un control de les 
accions realitzades, un formulari on el client és avisat de les noves actualitzacions i 
se les pot descarregar, i un sistema d’actualització per als pc’s del client, a partir de 
la versió que es descarrega al seu servidor. 
 
 
Tots els serveis que ofereix el servidor estan disponibles mitjançant una interfície o 
bé, podran ser utilitzats directament per les aplicacions client mitjançant  peticions 
seguint el protocol del servidor. 
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Es crearan dues aplicacions per a la gestió de les dades del projecte, una per 
l’administrador de l’empresa GUALS, que servirà per a la configuració inicial de les 
dades del projecte, com versions, clients, components i les seves relacions, a més 
a més de les accions per a realitzar les copies de les versions als servidors i 
activar-les. 
 
També es realitzarà una aplicació per l’administrador del client, on podrà 
descarregar-se la nova versió del servidor GUALS i actualitzar l’aplicació en el 
servidor del client. 
 
A més a més, s’ha modificat l’aplicació inicial del client per tal de que si es 
connecta com a administrador, li aparegui un avis si existeix una nova versió del 
programa en el servidor GUALS. I si és un usuari normal, que li aparegui un avís si 
existeix una nova versió en el seu propi servidor. 
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1.1. Objectius 
 
L’objectiu principal del projecte és que els clients pugin obtenir les actualitzacions 
de les aplicacions que li ha subministrat l’empresa, via la pròpia aplicació (segons 
visió del client), i directament es puguin realitzar les actualitzacions sobre els altres 
pc’s del client. 
 
A més a més es vol tenir un registre dels clients, les versions de les aplicacions i 
les seves descarregues, així com les copies de seguretat de les dades i versions 
dels clients per a poder gestionar millor les seves demandes. 
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1.2. Abast del projecte 
 
Anàlisi i disseny del sistema a implementar 

 
La primera tasca a realitzar serà una bona definició dels requeriments del sistema a 
implementar.  
 
Una vegada concretats els requeriments caldrà realitzar un correcte anàlisi i disseny 
del sistema a implementar. Per a la realització de l’anàlisi utilitzarem la metodologia 
UML (Llenguatge unificat de modelatge), amb els seus diagrames. A partir d’aquí, 
podrem realitzar un correcte disseny i obtenir la definició de l’emmagatzematge 
físic de les dades i les accions necessàries a realitzar. 

 
El disseny del sistema consta del disseny de la base de dades i de la tecnologia 
necessària per a poder posar en funcionament el projecte desenvolupat, un cop 
estigui acabat. 
 
 
Implementació del sistema 
  
La implementació del sistema consisteix en el desenvolupament complet per a 
poder obtenir els requeriments demanats. Per tant, és la part més important del 
projecte, i això es reflecteix en la seva durada. Dins d'aquesta, podem diferenciar 
diferents parts: 
 

• Implementació de la base de dades; serà quan es crearà l'estructura física 
necessària per a emmagatzemar les dades necessàries per tal de gestionar 
les actualitzacions als clients. 

• Configuració del servidor; serà quan es crearan els protocols necessaris, 
s’activarà el FTP, i es deixarà el servidor en condicions per a que els clients 
pugin obtenir les actualitzacions. 

• Gestió de la seguretat; serà la part en la que cal gestionar qui té accés als 
nostres servidors, i donar-los només aquells permisos necessaris per a la 
tasca a realitzar. 

• Sistema client per a noves actualitzacions; es crearà un sistema en les 
aplicacions del client on els avisarà i es podran descarregar les versions del 
software. 

 
 
Optimització de Processos i tasques finals 
 
Tot i ser una tasca curta en el temps, és una tasca bastant important. Caldrà 
realitzar les optimitzacions necessàries a la base de dades per tal de que la seva 
gestió sigui el més eficient possible. 
 
Caldrà realitzar una prova total del sistema per a comprovar que el seu 
funcionament és correcte abans de la seva implementació. 
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1.3. Anàlisi de requeriments 
 
En aquest apartat donarem la definició de requeriments de les necessitats per 
aquest projecte. 
 
 
Requeriments Funcionals 
 
En aquest apartat s’especificarà la descripció del comportament desitjat del sistema 
implementat al final del projecte. És a dir, les necessitats que té l’empresa per a 
manipular les dades, així com l’especificació del comportament del sistema en 
situacions anormals com entrades invàlides, errors, etc. Aquesta tasca no serà 
completada del tot fins a l’apartat de disseny, on es podrà veure més clar que cal 
fer en casos d’errors. 
 
 
Una descripció ràpida del comportament del sistema seria: El programador de 
l’empresa Guals, realitza les noves versions dels components de les aplicacions en 
el seu ordinador. Un cop la versió ha estat finalitzada i provada, es guarda com a 
copia de seguretat en el servidor (pujar versió), en aquí és on accedirà el client 
(administrador), des del seu servidor per tal d’obtenir la última versió dels 
components que tingui instal·lats. La resta de PC’s del client en quant obrin 
l’aplicació es connectaran al servidor per comprovar si tenen la última versió del 
programa, en cas de no ser així obtindran els fitxers del servidor i actualitzaran el 
pc.  Si el pc no pogués actualitzar la versió del component el programa no s’obriria. 
Aquest requeriment és perquè les actualitzacions moltes vegades comporten canvis 
d’estructura a la base de dades i amb això es vol forçar a que tothom treballi 
sempre amb les mateixes versions i així no hi hagi errors de coherència en les 
dades de la base de dades i funcionament dels programes. 
 
 
Descarrega de versions 
 
Les copies de seguretat de les versions sempre han de tenir el mateix format, per 
tal de poder identificar-les. Aquest serà: yyyy-MM-dd-hhmmss-X . Aquest format 
correspon a la data de creació de la versió, d’aquesta manera podrem ordenar-les 
fàcilment i localitzar la quina necessitem. L’últim dígit indica si la versió és completa 
(C) O diferencial (D). 

Si la copia de la versió és completa, vol dir que en aquesta copia hi ha tots els 
fitxers per a fer funcionar el programa.  
Si la copia de la versió és diferencial, a dins poden haver-hi 1 o més fitxers, però no 
necessàriament han de ser-hi tots. 

Quan actualitzem la versió del programa,  el que farà el sistema és buscar la última 
versió Completa i descarregar els fitxers més recents a partir d’aquesta versió. És a 
dir, sempre necessitarem una versió completa per a poder fer una actualització. 

Per exemple, 
2012-10-15-1530-C. Còpia completa. 
2012-12-01-0800-C. Còpia completa. 
2012-12-02-0900-D. Còpia diferencial. Versió modificada del programa de 
comptabilitat.. 
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2012-12-02-1700-D. Còpia diferencial. Versió modificada del programa de 
fabricació. 

Quan demanem per a una nova versió, el programa buscarà, primer de tot, la 
última copia completa (en l’exemple 2012-12-01-0800-C). Al client se li haurien de 
descarregar aquesta còpia Completa i les dues Diferencials que hi ha posteriors. 

La descàrrega es guardarà físicament en el servidor del client, en la ruta 
C:\prog\GualsSQL09\CSeg\Versions\. Aquesta ruta serà fixa per a tots els 
clients i components de les aplicacions. 

Dins aquesta carpeta es crearan carpetes amb els identificadors de la versió 
descarregada. Així doncs, en aquest cas es crearien 3 carpetes, 1 per la completa i 
2 carpetes diferencials. Cal tenir en compte que si el client no té contractat el 
programa de comptabilitat, el programa no se li descarregaria, i per tant, la 
diferencial específica de comptabilitat tampoc la descarregaria. 

Un exemple ara del que passaria al descarregar la versió. Suposem, per simplificar, 
que a la completa només hi ha 3 fitxers (comptabilitat, fabricació i menú d’inici) 

Al demanar la descàrrega de versions se’ns descarregarà el següent: 
Carpeta \2012-12-01-0800-C : només tindria el menú d’inici 
Carpeta \2012-12-02-0900-D: tindria el fitxer de comptabilitat 
Carpeta \2012-12-02-1700-D: tindria el fitxer de fabricació  

És a dir, que si el mateix fitxer està en la completa i en una copia diferencial 
posterior, només es copiarà al client la última versió del fitxer, que en aquest cas és 
la quina està en la diferencial, per tant el fitxer de la completa no es guardarà. 
D’aquesta manera sempre tindrem la última versió de tots els fitxers. 

Si més endavant carreguéssim una nova versió diferencial, per exemple, 2012-12-
03-1500-D amb una versió de comptabilitat, el client es descarregaria aquesta nova 
versió. En aquest cas, sí que tindria físicament dos fitxers de comptabilitat guardats 
al seu servidor, però igualment al actualitzar versió el programa només tindrà en 
compte la última versió d’aquell programa.  

 

Actualització de versions 

Per a fer l’actualització de les versions, un dels fitxers que es descarreguen al 
copiar la nova versió del programa és el fitxer que realitzarà l’actualització quan ho 
demani l’usuari. Aquest fitxer s’anomenarà ActVersion.exe. 

Un cop l’usuari administrador de l’aplicació del client indiqui que vol actualitzar la 
versió es començarà els següent procés: 

Per a actualitzar la versió del programa, s’agafaran tots els fitxers actius i es 
mouran a una carpeta temporal, per si de cas s’hagués de tornar endarrere en 
l’actualització de la versió. Per tant serà el pla de contingència en cas d’errada en 
instal·lar la nova versió del software. 
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El sistema buscarà dins la carpeta on s’han descarregat les versions  
(C:\prog\GualsSQL09\Versions), i es mouran tots els fitxers que hi ha en les 
subcarpetes cap al fitxer arrel de l’aplicació (C:\prog\GualsSQL09). 

Un cop els fitxers de la nova versió estiguin en l’arrel del programa, caldrà 
descomprimir-los, ja que els fitxers arribaran comprimits en format 7z per tal de 
que ocupin el mínim espai possible, i així la transferència de fitxers sigui el màxim 
de ràpida. 

Si hi hagués algun error o algun fitxer no es traspassés, el programa tornaria a 
agafar la versió antiga i la posaria en l’arrel del sistema, marcant un avís perquè el 
client sàpiga que hi ha hagut algun problema inesperat. 

 
Comprovacions aplicacions 

Caldrà comprovar que els usuaris que es connecten a l’aplicació del client, són 
administradors de la mateixa abans d’indicar que hi ha una nova versió.  

També caldrà comprovar que existeix una connexió amb el servidor de l’empresa 
Guals per tal de poder obtenir els fitxers de la nova versió. 

Sempre que copiem una nova versió del servidor Guals al client, comprovarem que 
aquest no tingui ja una copia en el seu sistema, ja que pot ser que hagués quedat 
“penjada” alguna descarrega anterior. 

 
Actualització pc’s 

Quan un administrador client obri l’aplicació Guals, se li mostrarà un avis dient que 
existeix una nova versió en el proveïdor, des de qualsevol dels pc’s, però per a 
realitzar la primera actualització sempre s’haurà de fer des del servidor i com a 
administrador. D’aquesta manera sempre tindrem la versió bona en el servidor, des 
d’on es podran connectar tots els ordinadors del client.  

Un cop un pc del client es connecta amb el servidor es comprovarà si existeix una 
versió mes recent del programa en el servidor que en l’ordinador, i si es així es 
procedirà a la seva actualització. Aquesta part tant apareixerà a l’usuari 
administrador del client com al usuari normal. 

 
Dades 

El sistema obtingut al final del projecte ha de ser capaç d’identificar un client, i 
mostrar-li aquelles actualitzacions pendents, i poder actualitzar els pc’s de 
l’empresa a la última versió del programa, que hi hagi en el servidor. 
 
El sistema resultant d’aquest projecte, ha de poder manipular les dades que 
s’especificaran en aquest mateix apartat, i que s’ampliaran en el disseny. La part 
bàsica serà poder realitzar el manteniment de les dades del sistema, és a dir, poder 
introduir, eliminar, modificar i consultar la informació de l’empresa. 
 
Haurem de poder introduir i modificar les dades de CLIENTS, VERSIONS i 
COMPONENTS. No es permetrà afegir les versions que tenen els clients en el panell 
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d’administrador, ja que aquesta informació es farà només quan realment es realitzi 
una actualització del programa en el client. Així no podrem indicar en el sistema 
que hi ha una versió en el client, que realment no s’ha instal·lat. 
 
Pel que fa a les copies de seguretat de les noves versions dels programes, es vol 
guardar la data de la última copia, en quina carpeta està emmagatzemada, si 
aquesta ha estat completa o no, i de quins mòduls s’ha fet la copia.  
 
A més a més de les accions esmentades anteriorment, caldrà poder consultar tota 
la informació que forma part del sistema.  
 
Tota la informació introduïda al sistema, serà comprovada per tal que compleixi el 
tipus esperat, és a dir no és podran introduir lletres en un número de telèfon. 
 
Un altre requeriment important, per a la seguretat de les dades, és poder tenir un 
“log” per a controlar els accessos a les dades del sistema. És a dir, tenir un registre 
de totes les operacions que es fan amb les dades i saber quin usuari ho ha fet. 
D’aquesta manera en cas d’errada, a part de la informació que ens pot donar el 
Sistema de gestió de bases de dades (SGBD), podrem saber quines operacions 
s’han fet. Aquesta informació serà generada pel mateix SQL Server, per tant no 
forma part de l’estudi d’aquest projecte. 
 
 
 

Requeriments no funcionals 
 
En aquest apart s’especificaran tots els requeriments del sistema que es vol obtenir 
que no formin part del funcionament del sistema implementat al final del projecte. 
 
 
 Requeriments d’usuaris que utilitzaran el sistema 
 
 El sistema constarà de tres perfils d’usuaris: 

- L’usuari administrador, que formarà part de l’empresa que crea el software, 
que serà l’encarregat de gestionar tota la informació del sistema. Mitjançant 
un panell d'administració es podrà gestionar i actualitzar versions del 
software creat. Amb aquest panell podem pujar versions al servidor (via ftp) i 
també configurar clients i permisos (crear clients i programes que necessiten, 
registre d'actualitzacions, i activar/desactivar la descarrega de versions). 

- L’usuari administrador client, que són els clients que es connecten mitjançant 
el seu software per obtenir les noves actualitzacions dels seus programes. 

- L’usuari client, que són els clients sense permisos d’administrador, i que 
actualitzen els terminals des dels quals treballen quan un administrador client 
ha confirmat la descàrrega i actualització d’una nova versió al servidor.  

 
 

 Requeriments tècnics i de rendiment 
 

Els requeriments tècnics corresponen  a l’estructura del hardware necessària per 
a implementar el sistema. 
Pel que fa al servidor, disposa de SQL Server 2005 com a gestor de base de 
dades. 
 
Pel que fa als administradors del sistema i als clients, en cada ordinador on es 
treballa amb el panell d’administració o les aplicacions de l’empresa, ja tenen 
també instal·lades les eines necessàries de SQL Server per a poder treballar. 
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En el sistema que es vol implementar s’hauran de tenir en compte els temps de 
consultes sobre la base de dades del servidor, i la càrrega del servidor en 
situacions extremes dins les possibilitats donades.  
 
 
Seguretat 

 
DADES EMPRESA GUALS  
 
En cas de fallada o errors en el sistema, es tindrà un manteniment de la base de 
dades que realitzarà copies de seguretat diàries per tal de poder tornar la 
informació tal com estava el dia anterior. 
 
No es necessari tenir un log de quins usuaris realitzen les accions, ja que 
actualment només hi ha un usuari que fa funcionar el programa i gestiona tota la 
seva informació. 

 
 

DADES CLIENTS  
 

 Pel que fa als clients, hi ha dos temes de seguretat a tenir en compte: 
 

- Quan es realitzen les actualitzacions de les noves versions en el SERVIDOR, 
cal fer una copia de la versió anterior per tal de poder tornar endarrere en 
cas de fallida. Aquest punt és un dels requeriments funcionals explicats en el 
punt anterior. 

- Quan l’actualització del sistema es realitza en un pc de l’empresa des del 
servidor de la mateixa, si no es poden obtenir els fitxers o no es pot 
actualitzar la versió, en el ordinador corresponent no es podrà obrir 
l’aplicació per tal de que així no hi hagi inconsistència en les dades, ja que el 
canvi de versió pot comportar un canvi en la base de dades i/o un canvi en la 
seva gestió. 

 
 

Objectius de disseny o requeriments de qualitat 
 

Pel que fa a les restriccions sobre la qualitat del sistema, cal que aquest sigui 
fàcil d’utilitzar, pugui ampliar-se l’estructura de les dades i sigui fàcil de 
mantenir. 
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1.4. Enfocament i mètode seguit. 
 
Per a poder realitzar un correcte estudi del temps necessari per a la realització del 
projecte, s'ha utilitzat la metodologia clàssica o en cascada, del cicle de vida d'un 
projecte informàtic, per tant s'han dividit les activitats en els següents subapartats: 
 

• Requeriments 
• Anàlisi 
• Disseny 
• Implementació 
• Proves 
• Implementació 

 
 
METODOLOGIA ANÀLISI 
 
Els diagrames utilitzats en l’anàlisi que ens aportaran informació alhora de fer el 
disseny són el diagrama de classes i el diagrama de casos d’ús. En els dos 
diagrames podem observar les accions que realitza cada classe i els atributs 
d’aquestes. La diferència és que en el diagrama de classes la informació que ens 
mostra està únicament relacionada a la classe a la qual pertany, i el diagrama de 
casos d’ús està més encaminat a les accions generals que pot fer un usuari amb el 
sistema. 
 
Per a l’anàlisi i modelització del sistema, hem utilitzat el llenguatge UML 
(Llenguatge unificat de modelatge). Els dos models més importants d’aquest 
llenguatge per a fer un bon desenvolupament del sistema són: el Model Funcional 
i el Model d’objectes. Cada un d’ells correspon a un diagrama diferent, que 
conjuntament explicaran el comportament del sistema. 
A partir d’aquest conjunt de diagrames podrem fer un anàlisi i disseny acurat del 
sistema a construir. 
 
A continuació explicarem cada un d’aquests models per a saber quina informació 
ens proporcionarà cada un d’ells. 
 
 
Model Funcional 
 
Descriu la funcionalitat del sistema fent una descripció a alt nivell d’aquest. 
Modelitzem el comportament del sistema des d’un punt de vista extern al mateix. 
És a dir, descriu la seqüència d’esdeveniments d’un actor que utilitza el sistema per 
a realitzar una tasca. 
 
Aquest diagrama ens servirà en el disseny per a saber quines són les accions que 
podrà realitzar cada usuari en el sistema. 
 
Es representa amb el diagrama de casos d’ús. Un digrama de casos d’ús , ha de 
contenir la informació necessària per entendre un aspecte concret. Ha de tenir el 
nivell de detall consistent al seu nivell d’abstracció. 
 
Els diferents elements que formaran part dels nostres diagrames estan detallats en 
la llegenda, on hi trobarem el nom, la representació que hem utilitzat i la seva 
descripció.  
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Model d’objectes 
 
Modela l’estructura del sistema en termes d’objectes, atributs, associacions, 
generalitzacions, especialitzacions i operacions. 
 
A partir d’aquest diagrama obtindrem en el disseny els atributs i accions de cada 
una de les classes que formen part del nostre sistema.  
 
Es representa amb el diagrama de classes. El qual és un disseny estàtic del 
sistema. El formen un conjunt de classes, interfícies i col·laboracions així com les 
seves relacions. És un diagrama de tipus conceptual. Modela els conceptes més 
significatius del sistema. Els diferents elements que formaran part dels nostres 
diagrames estan detallats en la llegenda. 
 
 
ANÀLISI – DISSENY 
 
En fer l’anàlisi hem tractat cada element com una classe, però en el moment de 
dissenyar l’aplicació, degut a la tecnologia que utilitzarem (Base de dades SQL), 
hem hagut de transformar les classes a taules. Aquest és el primer canvi realitzat 
entre l’anàlisi i el disseny. 
 
A partir de l’anàlisi obtenim el disseny de l’aplicació. Mitjançant el diagrama de 
classes i el diagrama de casos d’ús podem obtenir les accions que podran realitzar 
els usuaris en el sistema que es realitzarà. Així com les restriccions d’integritat que 
s’obtenen amb els requeriments i l’anàlisi del sistema. 
 
 
DISSENY 
 
El disseny de l’aplicació té dos blocs: tecnologia, base de dades i presentació. 
 
El disseny de la tecnologia reflecteix quin és el hardware necessari i el seu 
esquema, per tal de que el sistema pugi funcionar correctament. 
 
El disseny de la base de dades són les taules amb les seves restriccions 
d’integritat, la seguretat de les dades, els procediments emmagatzemats on trobem 
totes les accions que pot realitzar cada classe, i totes les configuracions del Sistema 
de Gestió de Bases de Dades (SGBD). 
 
La presentació seran les interfícies d’usuari on indiquem quina informació es 
visualitzarà i de quina manera. Aquesta presentació a nivell de dades ja estava 
reflectida en l’anàlisi. Per tant en el disseny hem aplicat aquesta presentació a més 
del disseny de les pàgines. 
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2. ANÀLISIS DEL SISTEMA 
 

En aquest apartat realitzarem l’anàlisi del sistema a partir de diagrames que ens 
mostraran més detalladament el funcionament que ha de tenir, i ens serviran per a 
poder realitzar un disseny més acurat. En l’apartat anterior (Apartat 1.4), s’ha 
explicat cada un dels models que s’utilitzaran per a realitzar aquests diagrames. 
 
 

2.1. Model Funcional 
 
El primer diagrama de casos d’ús que podem observar, és un diagrama a alt nivell. 
On podrem trobar totes les possibles accions del sistema. I que a continuació 
definirem el nivell estes amb d’altres casos d’ús. Cada un dels diagrames de baix 
nivell correspondrà en nom a un cas d’ús del diagrama d’alt nivell. 
 
 

2.1.1. Llegenda 
 
 

ELEMENTS DIBUIX DESCRIPCIÓ 

Diagrama dels casos d’ús 
 És el conjunt de tots els casos 

d’ús, actors i relacions entre ells. 

Cas d’ús 
 És una acció que pot realitzar un 

actor. Té estructura interna. Pot 
cridar un altre cas d’ús o 
descomposar-se a més baix 
nivell. Els casos d’ús que 
descomponem estaran identificats 
per un nombre. 

Actors 
 

 

 

             ACTOR 

 

Són entitats externes al sistema 
que interaccionen amb ell. 

Comunicació 
 Intercanvi d’informació entre els 

actors i els casos d’ús. 

Esdeveniments 
 Ens indica la seqüència de les 

accions que pot realitzar l’actor. 

Inclusió 
 Accions que inclou un cas d’ús. 

(<<INCLUDE>>) 

 
 
 

 

  

 CAS 
D’ÚS 

 

CAS 
D’ÚS 
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2.1.2. Diagrama de casos d’ús 
 

Diagrama Casos d’ús Nivell1 
 

El diagrama d’alt nivell ens mostra totes les possibles accions que pot 
realitzar un usuari en la base de dades i el sistema, a un nivell elevat, és a dir 
sense entrar en detalls. Els perfils d’usuaris que podem trobar són 
l’administrador de l’empresa Guals que gestiona la informació, l’administrador 
del client que té la nostra aplicació i vol realitzar les actualitzacions i l’usuari 
normal en el client que pot actualitzar la versió dels pcs, des del propi servidor. 

 
Tots els casos d’ús que formen part d’aquest diagrama estan detallats en un 

cas d’ús de Nivell2, de manera que explica més detalladament el seu 
funcionament. 

 
El primer cas d’ús que trobem és el de Gestionar Clients, en el qual només 

tindran accés els administradors del sistema. En aquí trobarem la possibilitat de 
gestionar els clients. 

 
Els casos d’ús, 2 i 3 , abans de que l’administrador del Sistema Guals, hi 

accedeixi haurà d’escollir de quin client voldrà realitzar les accions, en el cas que 
hi tingui relació. Els cassos d’ús són: 

Gestionar Components, on es gestionaran les dades dels components de 
les versions.  
Gestionar Versions, on es gestionaran totes les accions a realitzar amb les 
versions: actualitzacions,  gestió de les dades, etc... 

 

El cas d’ús Gestionar Versions Clients, hi té accés l’administrador dels 
Clients, i a partir d’aquí es poden descarregar i actualitzar les noves versions 
creades per l’empresa Guals, en el client. 

I finalment, l’últim cas d’ús és el de Actualitzar versió pc, on hi té accés 
els clients, sense ser administrador, i el programa comprova si hi ha una versió 
nova al servidor, i actualitza el pc, des d’on s’ha connectat el client,  en cas de 
ser afirmatiu. 
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Diagrama Casos d’ús Nivell2 
 
2.1. GESTIONAR CLIENTS 

 
Aquest cas d’ús és exclusiu pels administradors de l’aplicació, i és on podran 

introduir la informació dels clients.  
 

La informació completa d’un client, ja forma part del sistema de l’empresa 
Guals, per tant aquí només treballarem amb la informació necessària per a poder 
realitzar les copies i actualitzacions de les versions. Per tant les dades que 
gestionarà aquest cas d’ús són: Codi o NIF del client, Nom i si aquest té 
contractades les copies on-line i les actualitzacions de les versions. 
 

Per a gestionar aquesta informació tenim 4 accions: 
 
Per a afegir una informació caldrà introduir les dades. Les dades tindran un 

rang i característiques que caldrà complir perquè la validació sigui correcte. Per 
defecte les opcions d’actualització de versions i copies on-line es marcaran com a 
falses i serà l’usuari que les haurà de marcar en cas necessari. 
 

Per a modificar una informació només haurem de modificar aquell registre 
que surt per pantalla, ja que en entrar en la gestió de clients ja ens apareixeran 
la llista de tots els clients, i un cop modificades l’aplicació farà les corresponents 
validacions dins els rangs dels camps, i comprovarà la coherència en la base de 
dades dels camps claus.  
 

Per a eliminar un client, només caldrà seleccionar-lo de la llista que es 
mostra per pantalla i indicar que el volem eliminar.  
 

Finalment, hi haurà una opció de cerca, per tal de poder trobar un client dins 
la llista mostrada. 
 

En tots els llocs on un usuari hagi d’introduir informació, es comprovarà que 
aquesta sigui correcte, en cas contrari es mostrarà un missatge d’error. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFEGIR CLIENT 

ADMINISTRADOR 

ELIMINAR CLIENT 

BUSCAR CLIENT 

MODIFICAR 
CLIENT  
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2.2. GESTIONAR COMPONENTS 
 
Aquest cas d’ús és exclusiu pels administradors de l’aplicació, i és on podran 

introduir la informació dels components dels programes que té l’empresa Guals.  
 

La informació dels components és el seu codi i nom. Per a gestionar aquesta 
informació tenim 4 accions: 

 
Per a afegir un component caldrà introduir les dades i el programa 

comprovarà que compleixin els requeriments demanats.  
 

Per a modificar un component només haurem de modificar aquell registre 
que surt per pantalla, ja que en entrar en la gestió de components ja ens 
apareixeran la llista de tots els components que existeixen, i un cop modificat 
l’aplicació farà les corresponents validacions dins els rangs dels camps.  
 

Per a eliminar un component, només caldrà seleccionar-lo de la llista que es 
mostra per pantalla i indicar que el volem eliminar.  
 

Finalment, hi haurà una opció de assignar components a clients, que 
servirà per a indicar quins components té cada client. L’assignació podrà ser 
general, és a dir assignar un component a tots els clients o bé per a cada client 
en concret, indicar quins components té. 
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2.3. GESTIONAR VERSIONS 
 

Aquest cas d’ús és exclusiu pels administradors de l’aplicació, i és on es 
podran gestionar les versions de les aplicacions de l’empresa. Aquest cas d’ús és 
molt extens i per tant es dividirà en diferents casos d’ús, que explicarem més 
detalladament el seu funcionament en un nivell inferior: 

 
Gestionar dades; es podran afegir, eliminar i documentar, entre altres, les 

versions. 
 

Pujar versions; aquest cas d’ús serveix per a guardar les versions en el 
servidor, per tal de que els clients hi pugin accedir, ja que aquestes es creen en 
els ordinadors dels programadors, i un cop finalitzades les han de pujar al 
servidor de comunicació. 

 
El funcionament és el següent: 
- Es seleccionen tots els fitxers que volem introduir en la versió, i se li dona 
un nom, tenint en compte que ha de complir uns requeriments, i comprovem 
que s’hagi indicat si la versió és completa o diferencial, i que no existeixi un 
nom de versió igual. 
- Comprovem l’accés al servidor. 
- Enviem els fitxers via FTP, i els guardem en la carpeta corresponent al nom 
de la versió. 
- Comprovem que s’han enviat tots correctament. 
- Actualitzem el registre de versions de la base de dades. 
 

  Descarregar versions; aquest cas d’ús serveix per a realitzar una 
 descàrrega de la última versió al pc en el qual treballem. Aquest cas d’ús, al ser 
 més complexa, el detallarem en un nivell superior. 
 
  Actualitzar registre de versions; aquest cas d’ús serveix per a relacionar 
 les versions físiques al servidor amb el registre de versions de la base de dades. 
 Entre els casos d’ús que conté, hi ha la operació d’eliminar registre de versions 
 que ja no existeixen físicament al servidor, i eliminar o activar versions que 
 físicament es troben al servidor i que encara no estan registrades. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

1. GESTIONAR 
DADES 

 

2. DESCARREGAR 
VERSIONS  

PUJAR VERSIONS 

3. ACTUALITZAR 
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VERSIONS   



CONTROL DE VERSIONS I ACTUALITZACIÓ REMOTA D’APLICACIONS VIA FTP – Memòria Benito Jimenéz 

Página 21 de 67 

 

2.4. GESTIONAR VERSIONS CLIENTS 
 
Aquest cas d’ús és pels administradors del client. Quan un usuari amb perfil 

administrador obra un programa de l’empresa Guals, aquest executa un procés 
per a comprovar si existeixen noves versions i demanar a l’usuari la seva 
instal·lació, independentment si el programa s’obre des d’un ordinador o des del 
servidor. 
 
 El funcionament és el següent: 
 
 Quan el client obra el programa, aquest intenta connectar amb el servidor 
Guals, on hi ha les versions, si la connexió ha estat possible, seguidament 
comprova que l’usuari que s’ha registrat a l’aplicació tingui drets d’administrador 
per a poder actualitzar versions. 
 

En aquest cas, llavors es comprova que en el servidor hi hagi versions noves 
a la quina té instal·lada el client. Aquesta comprovació es fa mirant la última 
versió descarregada del client, en les taules del sistema, i comparant amb la 
última versió que s’ha pujat al servidor. 

 
Si existeix una versió més recent que la quina té el client es mostrarà un 

avis per pantalla perquè l’usuari pugui decidir si accedir al formulari de 
descàrrega de versions o continuar treballant amb el programa. 

 
Si l’administrador s’ha connectat des del servidor podrà realitzar la 

descarrega i actualització dels components des del servidor GUALS. Que seria el 
cas d’ús Formulari descarregues client servidor. 

  Si l’administrador s’ha connectat des d’un ordinador l’avís de nova versió 
 apareix igualment, però no es podrà fer la descarrega des del servidor GUALS.  
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2.5. ACTUALITZACIÓ PC DES DEL SERVIDOR LOCAL 
 
Aquest cas d’ús és només pels usuaris del client que és connecten des d’un 

ordinador. Serveix per a actualitzar la versió dels components que té instal·lats 
el client en un ordinador de l’empresa, en el cas de ser diferents a la versió que 
hi ha en el seu servidor. 
 
 El funcionament és el següent: 
 

Una vegada realitzada l’actualització de la nova versió en el servidor, ens 
guardarem aquesta informació en la base de dades del client per tal de poder 
saber en cada pc de l’empresa quina versió existeix. 

 
Per tant quan s’obra l’aplicació es comprova que la versió del pc actual sigui 

la mateixa versió última que té instal·lada el servidor, en no ser així, el mateix 
procés provarà d’actualitzar el pc, agafant els fitxers del directori del servidor i 
guardant-los en el directori local.  

 
Si durant l’actualització es produeix algun error que no deixa finalitzar-la 

correctament, no podrem obrir l’aplicació des del pc en concret, degut a que si 
no tenim la mateixa versió en tota l’empresa hi pot haver error de tractament i 
emmagatzemant de les dades. Per tant, en el servidor podem escollir quant 
actualitzem les aplicacions, però un cop actualitzades en aquest, en la resta de 
pcs no es podrà treballar fins que l’actualització sigui la mateixa que té el 
servidor. 
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Diagrama Casos d’ús Nivell3 
 
2.3.1. GESTIONAR DADES VERSIONS 
 

 Aquest cas d’ús es divideix en 6 accions possibles: 
 

Per a afegir una versió caldrà introduir les dades. En aquest cas les 
dades a introduir només seran dues, el nom de la versió i si aquesta és 
completa o diferencial. Cal tenir en compte els requeriments per al nom de la 
versió, ja que ha de seguir un format específic. (yyyy-MM-dd-hhmmss-X) 

 
L’opció de modificar no està contemplada, ja que considerarem totes les 

versions úniques per tal d'evitar possibles diferències en una mateixa versió. 
Per tal de corregir una versió activa, només resta la possibilitat de crear-ne 
una de nova que supleixi l'anterior.  

 
Per a eliminar una versió, només caldrà seleccionar-la de la llista que es 

mostra per pantalla i indicar que la volem eliminar.  
 
Per a documentar una versió, haurem d'accedir a la versió en qüestió, i 

obrir una nova pantalla que ens permetrà escriure el que creiem convenient 
sobre cadascuna dels components que componen la versió. 

 
Components de les versions; Seleccionant una versió de la llista de 

versions que apareixen en l’apartat de gestionar versions, podem accedir a 
visualitzar quins components formen part de la versió indicada. Aquesta 
informació no es pot gestionar, ja que s’obté al guardar les versions en el 
servidor. 

 
Versions clients; aquest apartat serveix per a visualitzar i/o eliminar 

les versions que té un client. Escollint el client ens apareixerà la llista de 
versions que ha tingut en el seu sistema, i podrem eliminar-ne la que 
seleccionem. Cal tenir en compte que només eliminarem la informació de 
que aquest client ha tingut aquesta versió. No la versió del seu sistema, en 
el cas que fos la última. 

 
També cal tenir en compte, que no es poden afegir versions per client, ja 

que aquesta acció només es pot fer quan realment accedim a instal·lar una 
nova versió al client. Aquesta restricció existeix perquè així assegurem que 
aquesta informació és correcte, i no pot passar que en aquí posem que el 
client té una versió i després aquesta no s’actualitzi en el client. 
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2.3.2.DESCARREGAR VERSIONS  
 
Aquest cas d’ús és tant pels administradors del client, com pels 

administradors de Guals. Serveix per a descarregar en el servidor del client, o en 
el pc del administrador GUALS,  la nova versió del programa, per a poder-la 
instal·lar a posteriori, i passar-la als ordinadors corresponents de l’empresa. 

 
L’explicació que es mostra a continuació es a partir de la descarrega al 

servidor del client, ja que és la que s’utilitza habitualment. La descarrega al pc 
de l’administrador GUALS, es fa servir en casos molt excepcionals. 
 
 El funcionament és el següent: 
 
 Quan l’administrador demana descarregar una nova versió, aquest intenta 
connectar amb el servidor Guals, on hi ha les versions, si la connexió ha estat 
possible, seguidament comprova que l’usuari que s’ha registrat a l’aplicació 
tingui drets d’administrador per a poder actualitzar versions. 
 

En aquest cas, llavors es comprova que en el servidor hi hagi versions noves 
a la quina té instal·lada el client, en el seu servidor. Aquesta comprovació es fa 
mirant la última versió completa descarregada del client, en les taules del 
sistema, i comparant amb la última versió completa que s’ha pujat al servidor. 

 
Si existeix una versió més recent que la quina té el client es buscaran els 

programes (components o fitxers), que té contractats el client, i amb aquesta 
informació obtenim el nom de la versió on es troba cadascun dels fitxers. I així 
sabrem la ubicació del fitxer que haurem de descarregar. 

 
Un cop  sabem el fitxer i la seva ubicació ja podem realitzar la descarrega de 

fitxers al client. 
Quan es comença la descarrega del client via FTP, es comprova si ja existeix 

en el servidor del client la versió trobada, en aquest cas comprovem si el fitxer 
local és correcte. Aquest control es fa per evitar traspassos que quedin a mitges 
per algun problema de connexió durant el traspàs. Si tot és correcte es 
descarrega el fitxer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexió amb el 
servidor? 
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amb permisos? 

 

Descarrega 
dels fitxers 

AVIS  
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ADM. CLIENT / 
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2.3.3.ACTUALITZAR REGISTRE VERSIONS 
 

 Entre els casos d’ús que conté, hi ha la operació d’eliminar registre de 
versions que ja no existeixen físicament al servidor, i eliminar o activar versions 
que físicament es troben al servidor i que encara no estan registrades. 

 
Aquest cas d’ús és pels administradors de GUALS. Serveix per a actualitzar 

les versions que hi ha físicament al FTP amb les versions que hi ha registrades a 
la base de dades. El procediment és buscar versions físiques i actuals que hi hagi 
al servidor, però que no hagin estat activades, i demanar per a la seva activació. 
Aquesta és la opció que complementa l’opció de no activar la versió en el 
moment de pujar-la al servidor.  
 
 El funcionament és el següent: 

o Es demana per eliminar versions que ja no existeixen físicament al 
servidor. 

o Es comproven les versions físiques que hi ha al servidor i que no 
estan donades d’alta. I demana confirmació per activar cadascuna de 
les versions que no ho està. 

o Demana si es volen eliminar versions físiques que no estiguin 
registrades a la base de dades ( aquesta part serveix per eliminar 
versions que s’hagin pogut pujar i que ja no estiguem a temps 
d’actualitzar perquè hem pujat i publicat versions més recents) 
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2.5.1. FORMULARI DESCARREGUES CLIENTS SERVIDOR 
 
Aquest cas d’ús és exclusiu pels administradors del client, i és on es podrà 

gestionar les versions del programa des del servidor. Així com obtenir una versió 
nova, visualitzar les versions obtingudes, recuperar la versió antiga etc...  

 
És el cas d’ús que accedeix l’administrador del client en quan al obrir el 

programa li apareix un missatge que existeix una nova versió i accepta 
descarregar-la. Per tant, la connexió als servidors GUALS ja estarà realitzada, 
per a fer la comprovació. Aquest avís apareix des de qualsevol pc del client que 
es connecti amb l’aplicació GUALS, però la descarrega i actualització de la versió 
del servidor GUALS només es podrà fer des del servidor del client.  

 
El cas d’ús Descarregar Versions, serveix per a obtenir la nova versió del 

servidor GUALS i guardar-la en el servidor del client. Aquest cas d’ús està 
explicat en el punt 2.3.2, dels diagrames de casos d’ús de Nivell 3. 

 
El cas d’ús Veure ultimes actualitzacions serveix per a presentar un 

registre dels canvis que hi ha hagut en les diferents versions que hi ha 
publicades al servidor.  

 
El cas d’ús Actualitzar versió Client, serveix per a realitzar la instal·lació 

de la nova versió descarregada del servidor GUALS. Aquest cas es detalla en un 
nivell inferior. 

 
El cas d’ús Recupera ultima versió, serveix per si en la descarrega o 

actualització de la nova versió hi ha hagut algun error, es torna endarrere, i es 
torna a posar la versió que funcionava correctament. 
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Diagrama Casos d’ús Nivell4 
 
2.5.1.1. ACTUALITZAR VERSIÓ CLIENT 
 
Aquest cas d’ús és pels administradors del client. Serveix per a actualitzar la 

versió dels components que té instal·lats el client, però només des del servidor. 
 
 El funcionament és el següent: 
 

Una vegada realitzada la descarrega de la nova versió, tindrem tots els 
fitxers en una carpeta dins del servidor del client. Abans de començar el procés 
d’actualització, el sistema comprova que tenim accés a la carpeta del programa, 
que existeix el fitxer ActVersion.exe, que és el quin actualitza la versió i que 
existeix el programa per a descomprimir els fitxers. 

 
 Seguidament executem el fitxer ActVersion.exe: 

o comprova que existeixi alguna versió descarregada. 
o guarda una copia de la versió antiga, per si calgués tornar endarrere. 
o Busquem la carpeta que conté la última versió completa i 

descomprimim tots els fitxers de les carpetes que hi ha a partir de la 
última versió completa que hem buscat. 

o Si tot ha anat correctament s’eliminen les versions antigues, així com 
les temporals per deixar només la última versió completa i les seves 
corresponents diferencials. 
Si hi ha hagut algun error o algun fitxer no s’ha traspassat, el 
programa torna a agafar la versió antiga, de la qual hem fet una 
copia, i la posa a l’arrel del sistema, marcant un avís perquè el client 
sàpiga que hi ha hagut un problema inesperat. 
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2.2. Model d’Objectes 
 
 

 2.2.1. Llegenda 
 

ELEMENTS DIBUIX DESCRIPCIÓ 

Classe 
 

 

 

 

Abstracció que especifiquen el 
comportament d’un conjunt 
d’objectes. 

Objectes 
Entitats que encapsulen estats i 
procediments. Cada objecte té un 
identificador únic 

Associacions 
 Relacions entre dues classes que 

representa un conjunt de links. 

Links 
Connexió entre dos objectes. 

Multiplicitat 
Marca el nombre de links que 
poden haver-hi a cada extrem de 
la associació. 

Rols 
El rol és el paper que juga la 
classe en l’associació o l’objecte 
en el kink. 

 

Classe de les associacions Les associacions poden tenir 
atributs i procediments. Una 
associació és pot transformar en 
una classe.  

 

Camp Clau 
 

���� 

Atribut que no podrà ser duplicat 
i ens identificarà de manera única 
la classe. 

Clau Forana 
 

¶ 

Atribut que forma part d’una altre 
classe. 

 

 
  

1
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atributsClasse 

procediments() 

Classe 1 

Classe 2 
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2.2.2. Diagrama de classes 
 
En aquest diagrama podem observar totes les classes que formaran part del 

nostre sistema, així com la informació que en guardarem i quines accions 
realitzarem en cada una de les classes. És la idea bàsica per a la implementació, 
però pot percebre petites modificacions, que no canviaran la funcionalitat establerta 
del sistema. 

 
 
 

 

 

té 

VERSIONS 
 
����Codigo 
Completa 
 
eliminar_Versio() 
components_Versions() 
Pujar_Versió() 
 

COMPONENTS 
 

����Codigo 
nombre 
alias 
 
afegir_Component() 
modificar_Component() 
eliminar_Component() 
Assignar_ComponentsClients() 

té actualitzat 

VERSIONS CLIENTS 

Descarregar_Versió() 
Actualitzar_Versió() 

1, M 

CLIENTS 
 
�Codigo 
Nombre 
CSeg 
Act 
 
 
afegir_Client() 
modificar_Client() 
eliminar_Client() 
buscar_Client() 
 
 

1,N 

1,N 
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compra 

1,M 

1,M 

REGISTRE VERSIONS 
 
����Equip 
Ruta 
 
Afegir_Registre() 
Eliminar_registre() 

1,M 

1,N 

VERSIONS INFO 

Desc Publica 
Desc Privada 

Afegir_registre() 
eliminar_registre() 
consultar_registre() 
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3. DISSENY DEL SISTEMA 
 

3.1. Tecnologia 
 
Analitzar i dissenyar la tecnologia necessària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest és el diagrama de com està emmagatzemada l’aplicació. En el servidor de 
l’empresa hi ha guardada la base de dades, que està emmagatzemada en SQL 
Server 2005, que és on emmagatzema les dades. Això està així ja que és la base 
de dades que s’utilitzava ja pel programa principal de l’empresa GUALS. 
 
Existeixen dues aplicacions, el panell d’administrador de l’empresa GUALS, i el 
panell administrador del client. Ambdues es connecten al servidor GUALS per a 
realitzar les accions necessàries, tot i que les accions a realitzar des d’una aplicació 
o des de l’altre són completament diferents. 
 
Ambdues aplicacions estan programades en Access (Visual Basic), degut a que ja hi 
havia llibreries realitzades en el programa principal de l’empresa GUALS, que 
serveixen per a connectar i treballar amb bases de dades SQL Server. 
 
Pels administradors de l’empresa GUALS, es necessari per a poder treballar tenir 
instal·lat SQL Server, i també una llibreria genèrica que s'utilitza per al programa 
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que ven l’empresa. Dins l’empresa tots els pc's tenen instal·lat el programa, i el 
programa també utilitza SQL Server localment. 
 
Per als clients, la interfície d'usuari es molt simple. principalment intenta avisar 
automàticament de qualsevol nova versió, i redirigeix cap al menú on poden clicar i 
descarregar la versió. Justament utilitza el mateix mòdul que utilitzem per al panell 
d'administració GUALS, perquè justament els mètodes d'enviar i rebre ftp son 
pràcticament la mateixa idea, tant si l’utilitzem des de l’empresa o des del client. 
 
L’actualització de la resta de pcs del client, es farà a través del servidor local, i serà 
aquest el quin es actualitzi la versió del servidor GUALS. Aquest tema es va decidir 
així per seguretat i coherència de les dades. Ja  que els clients tots tenen copies de 
seguretat dels servidors, però no tots en tenen de tots els pcs. Per tant assegurem 
que tots els clients tinguin el programa i les seves dades en el pla de contingència 
de cada empresa. A més a més al no deixar obrir les aplicacions en els pcs si no 
tenen la mateixa versió que el servidor, ens assegurem que tots treballen amb la 
mateixa estructura de les dades i tractament de les mateixes, ja que en diferents 
versions això pot canviar. 
 
 
Aquestes característiques tècniques no han estat escollides en aquest projecte, si 
no que són les quines ja disposa l’empresa, ja que la part tecnologia s’havia 
d’adaptar al màxim possible a l’estructura actual. 
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3.2. Base de dades 
 
Un cop hem recollit els requeriments i hem fet l’anàlisi de les necessitats de 
l’empresa, cal trobar les entitats (o taules) que intervenen i com estan relacionades 
entre si. És a dir, cal realitzar el disseny del sistema. 
 
Per a començar a realitzar el disseny utilitzarem el model entitat – relació, que 
es basa en conjunts (amb els seus atributs) i de les relacions entre aquests. És 
l’eina bàsica per a començar a fer el disseny de la base de dades, ja que permet 
obtenir el disseny conceptual de la mateixa a partir dels requeriments que haurà de 
complir l’aplicació. En el disseny conceptual hi haurà una descripció detallada de: 

• Tipus d’entitats. Cal veure quines entitats intervenen en el nostre model. 
• Relacions entre entitats. Les diferents entitats estaran relacionades entre si. 
• Restriccions. Les relacions entre entitats tindran unes restriccions. 

 
Una vegada fet això, caldrà transformar aquets model de dades conceptual amb el 
model lògic de la base de dades obtenint l’esquema de la base de dades en el 
model relacional clàssic.  
 
I a partir d’aquest ja podrem implementar la base de dades amb el model físic. 
 
 
 
 

3.2.1. Model Conceptual 
 
Per a realitzar el model conceptual del sistema, hem escollit el model 

entitat/relació estès. 
Aquest ens proporciona una descripció d’alt nivell del contingut de la Base de 

dades (BdD), més les restriccions que s’han de complir. 
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3.2.2. Model Lògic 
 
Per a realitzar el model lògic del sistema, hem escollit el model relacional clàssic. 

En aquí ja podem observar quines seran les taules que formaran part del nostre 
sistema amb els seus atributs i algunes restriccions (clau primària i clau forana). 

 
CLIENTES: Codigo, Nombre, CSeg, Act 
 
VERSIONES: Codigo, completa 
 
VERSIONES CLIENTES: CodigoVersion, CodigoCliente 
 
COMPONENTES: Codigo, Nombre, Alias 
 
COMPONENTES CLIENTES: CodigoComponente, CodigoCliente 
 
COMPONENTES VERSIONES: CodigoVersion, CodigoComponente, Descripcion 
 
REGISTROVERSIONES: Equipo, Ruta, Version 
 
VERSIONES INFO: CodigoVersion, CodigoComponente, DescPublica, DescPrivada 
 
 
 

3.2.3. Restriccions d’integritat 
  
Perquè la nostra estructura física de base de dades compleixi els requeriments 

demanats, la informació sigui coherent i no hi hagi redundància en les dades cal 
crear restriccions d’integritat en el SGBD. 

 
Primerament farem una explicació general de perquè s’aplica cadascuna de les 

restriccions d’integritat, ja que en totes les taules existeixen les mateixes. I 
seguidament es mostrarà una taula amb totes les restriccions d’Integritat que 
s’aplicaran a les taules. 
 

• Clau primària: La restricció de clau primària s’utilitza en aquells atributs 
d’una taula que fan que puguem identificar un element de manera 
inequívoca. D’aquesta manera la clau primària ens assegura que no existiran 
dos valors iguals per aquell atribut i que no estarà buit. A més a més, el 
sistema crea un índex d’aquesta taula, ordenant-la per l’atribut o atributs 
que formen part de la clau primària, de forma ascendent. 
Quan un atribut compleix la restricció de clau primària, automàticament 
també compleix la restricció de NO NULL. 

• Clau forana: La restricció de clau forana s’utilitza en aquells atributs d’una 
taula que fan referència a la clau primària d’una altre taula. De manera que 
quan aquest atribut tingui un valor, sempre ha de correspondre a un valor 
existent de l’atribut que és clau primària de la taula a la qual fa referència. 

• NO NULL: La restricció de no nul·litat s’utilitza en aquells atributs que 
sempre volem que continguin algun valor.  

• DEFAULT: La restricció de valor per defecte s’utilitza en aquells atributs que 
volem s’inicialitzin amb un valor per defecte en el cas de no indicar-ne un 
explícitament.  

• CHECK: La restricció de CHECK serveix per assegurar-nos que un atribut 
només contindrà aquells valors que nosaltres li indiquem en la restricció. 
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TAULA ATRIBUT TIPUS 

RESTRICCIÓ 
NOM RESTRICCIÓ DESCRIPCIÓ 

CLIENTES 
  Codigo Clau primària PK_Clientes   
  Nombre NO NULL     
  CSeg NO NULL     
    Valor per 

defecte 
DF_Clientes_CSeg Valor per defecte 0 

  Act NO NULL     
    Valor per 

defecte 
DF_Clientes_Act Valor per defecte 0 

VERSIONES 
  Codigo Clau primària PK_Versiones   

 Completa NOT NULL   
VERSIONES CLIENTES 
  CodigoVersion Clau primària PK_VersionesClientes  

 Clau forana FK_VersionesClientes_Versiones Fa referència a la clau 
primària de la taula 
Versiones 

  CodigoCliente Clau primària PK_VersionesClientes  
   Clau forana FK_VersionesClientes_Clientes Fa referència a la clau 

primària de la taula 
Clientes 

COMPONENTES 
  Codigo Clau primària PK_Componentes   
  Nombre NO NULL     
COMPONENTES CLIENTES 
  CodigoComponente Clau primària PK_ComponentesClientes  
   Clau forana FK_ComponentesClientes_Componente Fa referència a la clau 

primària de la taula 
Componentes 

  CodigoCliente Clau primària PK_ ComponentesClientes  
   Clau forana FK_ ComponentesClientes _Clientes Fa referència a la clau 

primària de la taula 
Clientes 

COMPONENTES VERSIONES 
  CodigoVersion Clau primària PK_ComponentesVersiones  

  Clau forana FK_ComponentesVersiones _Versiones Fa referència a la clau 
primària de la taula 
Versiones 

 CodigoComponente Clau primària PK_ComponentesVersiones  

  Clau forana FK_ComponentesVersiones 
_Componente 

Fa referència a la clau 
primària de la taula 
Componentes 

REGISTRO VERSIONES  
  Equipo Clau primària PK_RegistroVersiones  

 Ruta Clau primària PK_RegistroVersiones  

 Version Clau primària PK_RegistroVersiones  
VERSIONES INFO 
  Codigo Version Clau primària PK_Versiones_Info  
  Clau forana FK_VerionesInfo_Versiones Fa referència a la clau 

primària de la taula 
Versiones  

 CodigoComponente Clau primària PK_Versiones_Info  

  Clau forana FK_VersionesInfo_Componentes Fa referència a la clau 
primària de la taula 
Componentes  
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3.3. Interfícies d’usuari
 
Existeixen dues aplicacions diferenciades: panell administrador de 
i panell administrador del client. Per tant explicarem les interfícies d’usuaris en dues 
parts, per a cadascuna de les aplicacions.
 
Abans d’implementar el sistema s’han realitzat uns dibuixos de com seran les 
interfícies d’usuari per tal d
continuació. 
 
 
ADMINISTRADOR GUALS
 
Primerament crearem un panell d’administració per a poder accedir a totes les parts 
del programa, per a gestionar tota la informació i realitzar totes les tasques 
necessàries en el projecte.
 

 
La primera part del menú 
cap dibuix, ja que només hi haurà una llista dels clients, on se’n podran afegir, 
modificar les dades dels actuals o eliminar
Les dades que gestionem en aquesta part, no són les dades generals dels clients, ja 
que aquestes estan en l’apl
clients, per tal de poder tenir un historial dels mateixos. En aquesta part només 
tindrem els clients actuals que estan utilitzant el projecte d’actualització de versions 
via ftp. 
 
La part dels components
dels components que existeixen, i se’n podran crear de nous, tot i que generalment 
un cop configurats a l’inici del projecte, ja no se’n entraran més a no ser que es 
posi al mercat una nova aplicació o haguem de posar algun nou fitxer. Però ens és 
necessari per a saber quins components formen part de cada 
components té contractat cada client.
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ADMINISTRADOR GUALS 

crearem un panell d’administració per a poder accedir a totes les parts 
del programa, per a gestionar tota la informació i realitzar totes les tasques 
necessàries en el projecte. 

La primera part del menú accedeix a la gestió dels clients, en aquí no m
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l’empesa GUALS, 
i panell administrador del client. Per tant explicarem les interfícies d’usuaris en dues 
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del programa, per a gestionar tota la informació i realitzar totes les tasques 

 

, en aquí no mostrarem 
cap dibuix, ja que només hi haurà una llista dels clients, on se’n podran afegir, 

Les dades que gestionem en aquesta part, no són les dades generals dels clients, ja 
icació general de l’empresa, i no permet eliminar els 

clients, per tal de poder tenir un historial dels mateixos. En aquesta part només 
tindrem els clients actuals que estan utilitzant el projecte d’actualització de versions 

funciona igual que els clients, és a dir tindrem un llistat 
dels components que existeixen, i se’n podran crear de nous, tot i que generalment 
un cop configurats a l’inici del projecte, ja no se’n entraran més a no ser que es 

al mercat una nova aplicació o haguem de posar algun nou fitxer. Però ens és 
necessari per a saber quins components formen part de cada versió, i quins 
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L’acció Components clients
cada client. Com que el programa és molt extens, no tots els clients utilitzen les 
mateixes parts del programa, així que des d’aquí es pot configurar el que volem 
que es descarregui quan vulguin
components o parts del programa GUALS té comprat, i per tant haurà d’actualitzar.
 
Existirà una llista desplegable per escollir un client dels existents, i un cop escollit 
podrem assignar aquells components que té comprats, incorporant
de components actius. També tindrem l’opció d’assignar un component a tots els 
clients, com per exemple un menú principal.
 
 

 

 

L’apartat de gestionar Versions

dir totes les versions dels components que estàn finalitzades i els clients 

a actualitzar els seus components.

 

El llistat de versions no es sol eliminar, ja que un cop 

ja queda guardada com a historial. Exceptuant el

haguem de tornar endarrera perqué gen

base de dades. Parlem en ter

tornaria a la versió anterior en el seu cas.

 
També podrem entrar dins una versió i veure els components que la composen, i 
posar un text a qualsevol component que serviria per descriure les 
aquest fitxer respecte de l'anterior versió
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Components clients és on es configura quins fitxers s’ha
cada client. Com que el programa és molt extens, no tots els clients utilitzen les 
mateixes parts del programa, així que des d’aquí es pot configurar el que volem 

vulguin actualitzar. És a dir, direm per a cada clien
components o parts del programa GUALS té comprat, i per tant haurà d’actualitzar.

Existirà una llista desplegable per escollir un client dels existents, i un cop escollit 
podrem assignar aquells components que té comprats, incorporant

També tindrem l’opció d’assignar un component a tots els 
clients, com per exemple un menú principal. 

Versions ens mostra totes les versions que s’han pujat al servidor, és a 

dir totes les versions dels components que estàn finalitzades i els clients hi podran accedir per

actualitzar els seus components. 

El llistat de versions no es sol eliminar, ja que un cop hem pujat una versió al servidor aquesta 

guardada com a historial. Exceptuant el cas de que haguem pujat una versió i després 

de tornar endarrera perqué generi problemes, llavors la podem eliminar per aquí en la 

base de dades. Parlem en termes generals, no per un client concret, que llavors només es 

tornaria a la versió anterior en el seu cas. 

entrar dins una versió i veure els components que la composen, i 
posar un text a qualsevol component que serviria per descriure les 
aquest fitxer respecte de l'anterior versió. 
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s’hauran d’enviar a 
cada client. Com que el programa és molt extens, no tots els clients utilitzen les 
mateixes parts del programa, així que des d’aquí es pot configurar el que volem 

És a dir, direm per a cada client quins 
components o parts del programa GUALS té comprat, i per tant haurà d’actualitzar. 

Existirà una llista desplegable per escollir un client dels existents, i un cop escollit 
podrem assignar aquells components que té comprats, incorporant-los en la llista 

També tindrem l’opció d’assignar un component a tots els 

 

ens mostra totes les versions que s’han pujat al servidor, és a 

i podran accedir per 

hem pujat una versió al servidor aquesta 

cas de que haguem pujat una versió i després 

eri problemes, llavors la podem eliminar per aquí en la 

mes generals, no per un client concret, que llavors només es 

entrar dins una versió i veure els components que la composen, i 
posar un text a qualsevol component que serviria per descriure les millores que té 
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En l’apartat de gestionar les 

actualitzat els clients. També es pot 
tornaria a rebre un missatge d'avís de noves versions, ja que el registre que ho 
controla l'hauríem eliminat
del client, sinó que en la nostra base de dades diem que el client té una altre 
versió. 
Tindrem una llista desplegable, on podrem seleccionar el client, dels quins tinguem 
en la base de dades, i ens mostrarà a sota la llista de les versions que ha instal·lat 
el client seleccionat. 
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’apartat de gestionar les Versions dels clients es poden veure les versions qu
ambé es pot eliminar aquest registre, llavors 

issatge d'avís de noves versions, ja que el registre que ho 
eliminat. Però cal tenir en compte que no desintal.lem

del client, sinó que en la nostra base de dades diem que el client té una altre 

desplegable, on podrem seleccionar el client, dels quins tinguem 
en la base de dades, i ens mostrarà a sota la llista de les versions que ha instal·lat 
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es poden veure les versions que han 
, llavors el client 

issatge d'avís de noves versions, ja que el registre que ho 
desintal.lem la versió 

del client, sinó que en la nostra base de dades diem que el client té una altre 

desplegable, on podrem seleccionar el client, dels quins tinguem 
en la base de dades, i ens mostrarà a sota la llista de les versions que ha instal·lat 
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En l’apartat de Descarregar i actualitzar

ja que al seleccionar l’opció ja s’executarà l’acció a realitzar. Per tant aquest part 
s’explicarà a la implementació, a través del codi que generen les accions.
 
En l’apartat de Pujar versió 

volem enviar al servidor. Hi ha diversos controls per intentar evitar que 
fitxers incomplets (en el cas de enviar una versió completa).
Per tant seleccionarem tots els fitxers que vulguem
els donarem un nom, que haurà de complir el requeriment establert, per aquest 
motiu l’apartat per a posar el nom tindrà una mascara que obligarà que el format 
sigui correcte. 
 
Un cop seleccionats els fitxers, comença la 
cop finalitzat el traspàs, s'obre un avís
afirmatiu, la versió estarà activa per als clients
pujada però ningú la podrà agafar fins que l’a
 
 

ADMINISTRADOR CLIENT
 

Per la part del client, es modifica el panell inicial del programa GUALS, perquè si el 
client entra com a administrador li apareix un avís de que hi ha noves versions. Si 
està d’acord a descarregar la nova versió s’obrirà 
descarregar la nova versió. En aquesta pantalla també s’hi podrà accedir a través 
del menú del programa sempre que l’administrador vulgui. Per tant l’actualització la 
podrà fer en qualsevol moment.
Cal recordar que l’avís de que h
qualsevol pc del client, si l’usuari és administrador, però només es podrà realitzar 
l’actualització des del servidor.  L’actualització des del client, no té interfícies 
gràfica, per tant la seva explicac
dades. 
A més a més des de cada pc, se’ns mostrarà un avis per a poder actualitzar la 
versió del pc des del servidor del client, que tampoc tindrà interfície gràfica.
 
El panell d’administrador del client per 
opcions: 
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i actualitzar registre de versions no existeix int
ja que al seleccionar l’opció ja s’executarà l’acció a realitzar. Per tant aquest part 
s’explicarà a la implementació, a través del codi que generen les accions.

Pujar versió podem buscar, dins el nostre ordinador, els fitxers que 
volem enviar al servidor. Hi ha diversos controls per intentar evitar que 
fitxers incomplets (en el cas de enviar una versió completa). 
Per tant seleccionarem tots els fitxers que vulguem que formin part de la versió i 
els donarem un nom, que haurà de complir el requeriment establert, per aquest 
motiu l’apartat per a posar el nom tindrà una mascara que obligarà que el format 

Un cop seleccionats els fitxers, comença la transferència via ftp cap al servidor. Un 
cop finalitzat el traspàs, s'obre un avís per si volem activar la versió. E
afirmatiu, la versió estarà activa per als clients, i en cas negatiu, la versió estarà 

ingú la podrà agafar fins que l’activem. 

ADMINISTRADOR CLIENT 

Per la part del client, es modifica el panell inicial del programa GUALS, perquè si el 
client entra com a administrador li apareix un avís de que hi ha noves versions. Si 
està d’acord a descarregar la nova versió s’obrirà una pantalla on es podrà 
descarregar la nova versió. En aquesta pantalla també s’hi podrà accedir a través 
del menú del programa sempre que l’administrador vulgui. Per tant l’actualització la 
podrà fer en qualsevol moment.  
Cal recordar que l’avís de que hi ha una versió nova en el proveïdor
qualsevol pc del client, si l’usuari és administrador, però només es podrà realitzar 
l’actualització des del servidor.  L’actualització des del client, no té interfícies 
gràfica, per tant la seva explicació serà en la implementació de la gestió de les 

A més a més des de cada pc, se’ns mostrarà un avis per a poder actualitzar la 
versió del pc des del servidor del client, que tampoc tindrà interfície gràfica.

El panell d’administrador del client per gestionar les versions tindrà les següents 
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no existeix interfície d’usuari 
ja que al seleccionar l’opció ja s’executarà l’acció a realitzar. Per tant aquest part 
s’explicarà a la implementació, a través del codi que generen les accions. 

podem buscar, dins el nostre ordinador, els fitxers que 
volem enviar al servidor. Hi ha diversos controls per intentar evitar que s’enviïn els 

que formin part de la versió i 
els donarem un nom, que haurà de complir el requeriment establert, per aquest 
motiu l’apartat per a posar el nom tindrà una mascara que obligarà que el format 

transferència via ftp cap al servidor. Un 
per si volem activar la versió. En cas 

, la versió estarà 

Per la part del client, es modifica el panell inicial del programa GUALS, perquè si el 
client entra com a administrador li apareix un avís de que hi ha noves versions. Si 

una pantalla on es podrà 
descarregar la nova versió. En aquesta pantalla també s’hi podrà accedir a través 
del menú del programa sempre que l’administrador vulgui. Per tant l’actualització la 

proveïdor, apareixerà en 
qualsevol pc del client, si l’usuari és administrador, però només es podrà realitzar 
l’actualització des del servidor.  L’actualització des del client, no té interfícies 

ió serà en la implementació de la gestió de les 

A més a més des de cada pc, se’ns mostrarà un avis per a poder actualitzar la 
versió del pc des del servidor del client, que tampoc tindrà interfície gràfica. 

gestionar les versions tindrà les següents 
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En l’apartat de Descarregar versions no existeix interfície d’usuari ja que al seleccionar 
l’opció directament comença la descarrega dels fitxers que el client tingui 
configurats. Si ja hagués descarregat la versió, donaria un avís de que ja disposa 
de la última versió i cancel·laria la descarrega dels fitxers. 
Un cop descarregada la versió li dona l’opció d'actualitzar-la, o bé de mantenir la 
que tenia fins ara. En el cas de confirmar, es tanca el programa, i s'actualitza la 
versió. 
 
En l’apartat de veure les últimes actualitzacions, s'obre un informe que 
presenta les millores que tenen les versions. 
 
En l’apartat actualitzar versió no existeix interfície d’usuari, com en la 
descarrega.  
En cas de no actualitzar en el mateix moment de descarregar, hi ha la opció de fer-
ho més endavant amb aquest botó. 
Després dels avisos perquè facin còpies de seguretat, comença un procés que el 
que fa és moure tots els fitxers de la versió que tenen activa cap a una carpeta 
temporal, i tot seguit descomprimeix tots els fitxers nous a la carpeta activa del 
programa, quedant tot actualitzat. 
 
En l’apartat recuperar última versió tampoc existeix interfície d’usuari, ja que al 
prémer l’opció també executa automàticament el tornar a posar la versió anterior 
com activa en el sistema. 
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4. IMPLEMENTACIÓ 
 
La implementació del sistema, consta de la creació real de tot el que s’ha 
especificat en els apartats anteriors. Per tant cal crear la base de dades que 
inclourà les taules, les interfícies d’usuaris amb la seva gestió de les dades i la 
configuració dels servidors. 
 
 

4.1. Configuració del servidor 
 
En el servidor on es guarden les versions finalitzades i es connecten els clients per 
a descarregar-les al seu servidor, i després als pcs, cal tenir-hi configurat el IIS (ja 
que el FTP depèn d’aquest), i crear un nou lloc FTP, amb els usuaris corresponents 
per accedir-hi. En aquest cas tots els usuaris entren amb el mateix compte FTP, ja 
que ja s’identifiquen en entrar a l’aplicació general GUALS, i així només cal tenir un 
usuari configurat . 
 
Un cop instal·lats IIS i FTP, es configura l’arrel del directori, així com el tipus 
d’aïllament, que nosaltres hem utilitzat una carpeta individual per a cada compte, 
ja que hi ha altres comptes FTP que s’utilitzen per a descarregar l’instal·lable del 
programa i els manuals. 
 
Un cop configurat el servidor FTP, només ha faltat crear l’usuari que utilitzaran els 
clients per a connectar-se al servidor GUALS. Internament el programa sempre fa 
connexions fent ús d’un usuari comú, però s’executa tot internament, per tant els 
clients no saben quina connexió ni usuari estan utilitzant. 
 
També s’ha creat una carpeta dins l’arrel FTP amb el nom de l’usuari en qüestió 
perquè al connectar via FTP pogués funcionar correctament. si no existís la carpeta 
que identifica la compte, l’accés no seria possible de fer-lo perquè la ruta no 
existiria físicament. Aquesta part és la part de l’aïllament. 
 
L’usuari es crea dins els usuaris del servidor. Al crear l’usuari s’assigna dins un grup 
d’usuaris anomenat ‘Restringits’. La compte del instal·lable s’assigna a aquest grup, 
i només a aquest. Aleshores s’afegeix el grup a la carpeta arrel d’aquest usuari, 
amb permisos molt limitats de només lectura. 
 
La compte FTP només té permisos de lectura, ja que per seguretat no podem deixar 
que des del exterior de l’empresa GUALS pugin modificar ni introduir res dins les 
carpetes del servidor. 
 
 
 
El servidor, fins al moment, té la capacitat suficient per donar resposta a tots els 
clients, i als administradors de GUALS. Cal tenir en compte que el procés de 
descarrega d’una versió completa es fa com a molt un cop al mes, i la velocitat que 
això requereix no és molt alta, ja que el client ho pot fer en qualsevol moment que 
no estigui treballant en el ordinador. Per tant per aquesta part, s’ha utilitzat el 
servidor que ja contenia la base de dades SQL Server dins l’empresa. 
 
 
Les versions es guardaran en el servidor dins la ruta FTP, per tal de que els usuaris 
hi tinguin accés. I en el servidor dels clients el programa GUALS sempre ha d’estar 
en la ruta C:\prog\GualsSQL09, que ve per defecte en la instal·lació del programa. I 
les versions que es guarden dins la mateixa ruta en la carpeta Versions, per tal de 
que tot el sistema d’actualització funcioni correctament. 
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RENDIMENT DEL SERVIDOR 
 
Pel que fa al rendiment del servidor en els requeriments es demanava que les 
consultes i accessos a la base de dades fossin ràpid, així com les descarregues de 
les versions.  
 
Aquest requeriment no ha pogut ser complert del tot per temes interns a l’empresa 
GUALS, com explicarem a continuació. 
 
 
Administrador GUALS 
La resposta del panell d’administració GUALS a les diferents consultes no són 
immediates, però en qualsevol cas la càrrega de treball que li fem no és molt 
elevada, i no es problemàtic ja que la configuració de clients, components i/o 
versions no es toca un cop configurat a l’inici, excepte casos molt concrets. La 
carrega d’una nova versió tampoc és gaire important perquè el servidor no sol estar 
carregat mai (el major nivell de càrrega és després de l’activació d’una versió, però 
no abans). 
 
Clients 
Respecte a la descàrrega de versions, un cop iniciada una descàrrega, el rendiment 
del servidor pot baixar molt, per tant en aquests moments les consultes del panell 
d’administració tant de clients com d’administrador GUALS, pot tardar un temps 
més elevat, tot i que al utilitzar-se poc no és molt important el temps de més que 
comporta aquestes accions. 
Però al ser vàries descàrregues al mateix temps, aquesta càrrega es reparteix, i 
això fa anar més lenta cadascuna de les descàrregues actives, així com les 
comprovacions inicials que es fan sobre el servidor GUALS. 
 
Tot i aquests alentiments quan existeixen descarregues paral·leles no es creu que 
sigui un problema greu, en cas de que això provoqués molts problemes es buscaria 
una solució. Però no es creu que sigui així pels següents motius: 

- Hi ha molts clients que no són partidaris d’actualitzar en el mateix moment 
que es publica una versió, per tant no tots els clients actualitzaran en el 
mateix moment. 

- Hi ha molts clients que ja els hi està bé la versió que tenen, per allò de que si 
una cosa funciona no la toquis, i no actualitzen la versió fins que el hi és del 
tot necessari. 

- Actualitzar una versió no és un procés que es faci sovint, així que el retard 
que els pot provocar no és un fet important. 
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4.2. Estructura física de la base de dades 
 
L’estructura física de la base de dades, consta de la base de dades en si, i de les 
taules físiques obtingudes en el disseny.  
 

 
Mostrarem el diagrama de les taules que ens dona el SQL Server. 
 

 
 

I també mostrarem les taules creades en  la base de dades: 
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4.3. Interfícies d’usuari 
 
Totes les interfícies d’usuari estan fetes amb accés, ja que és la forma en com 
l’empresa programa la majoria de les aplicacions que s’utilitzen, per tant s’ha seguit 
el mateix criteri en aquest cas. El que vol l’empresa és que el projecte final sigui 
pràctic i útil i no dóna cap importància a la seva visió gràfica. Per aquest motiu les 
interfícies no tenen en compte que quedin bé o siguin agradables a la vista, sinó 
que les accions que s’han de fer internament siguin el més fàcils i àgils possibles. 
 
 
En aquí mostrarem algunes de les pantalles que hi ha per tal de veure la 
implementació final d’aquestes, després del seu anàlisi i disseny: 
 
 
Pantalla del programa GUALS on avisa l’usuari administrador que hi ha una nova 
versió per actualitzar. 
 

 

 

Pantalla que mostra el procés de descarrega de la nova versió 

 



CONTROL DE VERSIONS I ACTUALITZACIÓ REMOTA D’APLICACIONS VIA FTP – Memòria Benito Jimenéz 

Página 48 de 67 

 

Pantalla de menú de l’usuari administrador del client, on accedim si acceptem 
actualitzar una nova versió, o on podem accedir en qualsevol moment per a 
gestionar les tasques sobre les noves versions del programa. 

 

 

Menú pels administradors de l’empresa GUALS, on hi ha totes les possibles accions 
que es poden realitzar. 
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Pantalla per a gestionar la informació dels clients que formaran part d’aquest 
projecte. 

 

Pantalla per a gestionar la informació dels components.

 



CONTROL DE VERSIONS I ACTUALITZACIÓ REMOTA D’APLICACIONS VIA FTP – Memòria Benito Jimenéz 

Página 50 de 67 

 

Pantalla que serveix per assignar els components a cada client o de manera 
general. En la part superior indicarem el client del qual volem indicar els 
components o marcarem que és per a tots. I en la part inferior tenim una llista de 
tots els components existents, i seleccionarem cap a la part dreta els components 
actius del client seleccionat. 

 

 

Pantalla per a gestionar les versions, així com els components que en formen part. 
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Pantalla on seleccionem un client i ens apareix la llista de versions que ha 
descarregat i actualitzat en els seus sistemes. També les podem eliminar, perquè a 
l’usuari li torni a sortir l’avís. 

 

 

Pantalla per pujar una versió acabada al servidor on tenen accés els clients. 
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4.4.  Gestió de les dades 

Per a poder realitzar la gestió de les dades, és a dir, perquè els usuaris puguin 
treballar amb la informació del sistema, darrera les interfícies d’usuari hi ha el codi 
del programa. En aquest apartat farem una explicació d’aquest codi, i d’aquesta 
manera també s’explicarà millor el funcionament del sistema. No mostrarem tot el 
codi realitzat, ja que seria molt extens i poc explicatiu, per tant realitzarem 
l’explicació de les parts més importants, i que no han sigut tant detallades en altres 
apartats, a partir de les instruccions que realitzen. 

 

4.4.1. Panell Administrador GUALS 
 

1. Gestió de la base de dades 
 

Pel que fa a la gestió dels Clients, Components, Components Clients, 
Versions i Versions Clients només ens connectarem a la base de dades per 
mostrar la informació i retornar els canvis realitzats. 

 
2. Descarregar Versió 

 
L’apartat de Descarregar Versió, l’explicarem en el panell d’administrador del 
client, ja que en aquí ja hem explicat que no té gaire utilitat aquesta opció. 

 
3. Pujar Versions 

 
En l’apartat de Pujar Versió, en la interfície d’usuari es trien els fitxers que 
volem que formin part de la versió, i un nom per aquesta en el format establert, 
al demanar per pujar la versió el codi farà els següents passos: 
 

a) Comprovacions d’integritat. 
b) Comprovar l’accés al servidor. 
c) Connexió FTP i ubicació del fitxers. 
d) Transferència dels fitxers. 
e) Comprovar si s’han enviat tots els fitxers correctament. 
f)  Registrar Versió 

 
a) Comprovacions d’integritat 

La primera comprovació que realitza el codi és mirar que el nom que se li 
ha donat a la versió compleixi els requeriments demanats. Així com 
comprovar si l’últim dígit correspon amb un dels valors preestablerts: 
Completa(C) o Diferencial(D) 
 
Seguidament comprovarem que els fitxes que hem seleccionat per a 
formar part de la versió tinguin un nom definit entre els components 
registrats a la base de dades. 
 
Si hem posat en el nom que la copia era Completa, caldrà comprovar que 
entre els fitxers seleccionats hi ha tots els components necessaris. 
 
Comprovem que la versió no hagi estat definida al servidor. 
 
I finalment comprovem que  la versió sigui posterior a la última versió 
registrada. Això és necessari per mantenir la coherència de tot el sistema. 
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b) Comprovar l’accés al servidor  
Mitjançant funcions de la API de Windows es realitza una comprovació 
sobre el servidor per confirmar la connectivitat entre el pc i el servidor 
FTP. 

 
c) Connexió FTP i ubicació dels fitxers 

De forma iterativa, realitzarem aquest procés per a cadascun dels fitxers 
que s’han de transmetre al servidor FTP.  
 
En aquest mètode establim la connexió amb el servidor, obrim la sessió 
FTP, generem la ruta de destí, és a dir on guardarem els fitxers en el 
servidor GUALS, realitzem les comprovacions necessàries i mitjançant un 
mètode específic enviem els fitxers via FTP del ordinador local al servidor 
GUALS. 
 
Per a la realització de la connexió al servidor GUALS, i per a la 
transferència dels fitxers, hem utilitzat mètodes de la llibreria WinINET de 
Windows. En l’explicació dels passos que fa el codi, farem referència als 
mètodes utilitzats de la llibreria, i en el punt 4.4.3, mostrarem una breu 
descripció del seu funcionament. 
 
La seqüència d’accions que realitza el codi és la següent: 

� Obrim una sessió FTP.  
Referències: InternetOpen() i InternetConnect() 

� Si no existeix el directori on s’han de guardar els fitxers, el 
creem i ens situem dins seu. El directori tindrà el nom que hem 
donat a la versió. 
Referències: FtpSetCurrentDirectory() i FtpCreateDirectory() 

� Comprovem, per a cada fitxer que hem de transferir, si ja 
existeix dins el directori on estem ubicats. En cas afirmatiu, 
comprovem si el fitxer que hi ha en el servidor, i el del directori 
origen són el mateix, aquesta comprovació la fem comparant 
la mida dels dos fitxers. 
Aquesta comprovació es fa com a conseqüència de possibles 
casos de transmissions incompletes. En aquests casos, el fitxer 
queda parcialment traspassat, tenint un format incorrecte i 
sent necessària la seva substitució pel fitxer actual. En el cas 
que el fitxer coincideixi, ens estalviarem la transmissió del 
fitxer i finalitzarem aquest procediment. 
Referències: FtpFindFirstFile(), FtpOpenFile(), FtpGetFileSize() 

 
d) Transferència dels fitxers 

Un cop establerta una sessió FTP i la ruta dels directoris d’origen i destí, 
aquest procediment s’encarrega de transmetre els fitxers. Les accions a 
realitzar són les següents: 

� Obrim el fitxer del servidor com a escriptura. 
� Obrim el fitxer local i obtenim la seva mida. 

Referències: FtpOpenFile 
� Carreguem el fitxer cap el servidor FTP. 

Referències: InternetWriteFile 
� Durant el procés de transferència de fitxers obrim una barra de 

progrés que permet donar a l’usuari una visió del temps que 
queda per a la finalització de la transmissió del fitxer. Per a 
saber el temps restant en la transmissió s’ha utilitza la formula  
Període entre càrregues * (100 – Traspassat*100/TotalTraspassat) 
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e) Comprovar si s’han enviat tots els fitxers correctament 
Un cop  s’han traspassat tots els fitxers del pc local, al servidor GUALS 
comprovem que s’hagin enviat de manera correcte, comprovant que tots 
els traspassos hagin finalitzat correctament 
 
Si algun fitxer no s’ha traspassat o ho ha fet erròniament, el programa no 
segueix i es mostra un avís a l’usuari. Per tant, la versió quedarà 
parcialment traspassada al servidor. En aquesta cassos cal eliminar-la 
físicament o tornar a intentar la descarrega. Per a eliminar-la físicament 
podem utilitzar el punt 4, d’aquest codi. 
 

f) Registrar Versió 
Un cop tenim tots els fitxers en el servidor GUALS i hem comprovat que 
són correctes, registrarem la versió i els seus components a la base de 
dades, per tal que aquesta informació sigui pública pels clients i puguin 
descarregar-se les versions. Tot i que el programa permet fer el registre 
més endavant, utilitzant el procediment Actualitzar Registre de 
Versions, que expliquem en el punt següent. 

 
 
 

4. Actualitzar registre de versions 
 
L’apartat d’Actualitzar el registre de versions, que en la interfície d’usuari es 
va posar com a Actualitzar Versions Amb Servidor, serveix per actualitzar la 
base dades, on hi ha registrades les versions, amb les versions físiques que 
estan guardades al servidor.  

 
Aquesta opció permet realitzar diferents accions en relació als fitxers del 
servidor GUALS, i al registre que es realitza sobre la base de dades: 

a) Activar versions; és a dir guardar el nom d’una versió que no està 
emmagatzemada a la base de dades, però si existeix físicament. 

b) Eliminar registres de versions que ja no existeixen físicament al 
servidor, però si estan emmagatzemades a la base de dades. 

c) Eliminar directoris no registrats com a versions al servidor; és a dir la 
versió existeix físicament però no està emmagatzemada la informació 
a la base de dades. Seria el cas e) anterior, on una versió no s’ha 
transferit correctament i la volem eliminar físicament del servidor. 

 
 

a) Activar Versions 
Aquesta opció complementa l’opció de Pujar Versions, explicada 
anteriorment, en el cas que al finalitzar la transferència de fitxer 
l’administrador no hagi activat la versió. En aquest cas, quedarà la versió 
físicament en el servidor, però no n’hi haurà constància en la base de 
dades, per tant els clients no seran informats d’una nova versió. 
 
Les accions que realitza el codi són les següents: 

� Busquem a la base de dades la última versió registrada 
(SELECT) 

� Carreguem un llistat de tots els directoris que hi ha en el 
servidor FTP. Ho fem mitjançant el mètode de cercar fitxers 
FTP que explicarem en el punt 4.4.3. 

� Busquem i ens situem sobre el nom del directori que identifica 
la última versió registrada. (mètodes API de Windows) 

� A partir del nom de la versió posterior a la última versió 
registrada, realitzem una iteració, de manera que per a 
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cadascuna de les versions no registrades demanarem si es vol 
registrar la versió en la base de dades , i per tant deixar-la 
com activa perquè sigui mostrat al client un missatge de nova 
versió. 

� Un cop hem confirmat que volem activar cadascuna de les 
versions, realitzem una cerca dins el directori seleccionat, per 
tal de registrar la versió i tots els components o fitxers que hi 
ha dins el directori de la versió. Ho fem mitjançant el mètode 
de cercar fitxers FTP que explicarem en el punt 4.4.3. 

� En cas d’ometre l’activació d’una versió, es comprova si la 
versió és completa, en aquesta cas s’activa un filtre que prevé 
que totes les versions diferencials posteriors no es tinguin en 
compte, fins que arribem a la següent versió completa. 
Aquesta comprovació serveix per evitar possibles problemes 
d’incompatibilitat de versions. 

 
b) Eliminar Registres de Versions 

Aquesta opció serveix per eliminar un registre de la base de dades, en el 
cas que els fitxers físics no existeixin en el servidor FTP. 
 
Les accions que realitza el codi són: 

� Carreguem un llistat de tots els directoris que hi ha en el 
servidor FTP. Ho fem mitjançant el mètode de cercar fitxers 
FTP que explicarem en el punt 4.4.3. 

� Comparem el llistat obtingut amb el llistat de versions 
registrades a la base de dades SQL. Per a la realització 
d’aquest procés es fa una cerca ordenada de les versions, que 
recorre ambdós llistats per tal de trobar si hi ha registres sense 
relació. 
En cas afirmatiu, demana si es vol eliminar el registre a la 
base de dades a l’usuari (DELETE). 

 
c) Eliminar directoris no registrats 

Aquesta opció serveix per a eliminar una versió guardada físicament en el 
servidor, però que no està registrada en la base de dades. Aquesta opció 
permet poder eliminar versions que s’hagin pogut pujar però que ja no 
estiguem a temps d’actualitzar perquè hem pujat i publicat versions més 
noves, o perquè la transferència ha estat errònia. 
 
Les accions que realitza el codi són: 

� Carreguem un llistat de tots els directoris que hi ha en el 
servidor FTP. Ho fem mitjançant el mètode de cercar fitxers 
FTP que explicarem en el punt 4.4.3. 

� Per a cada versió trobada en el servidor, comprovem si està 
registrada en la base de dades, en cas afirmatiu passa a la 
següent versió, en cas negatiu cridem a un procediment que 
elimina els directoris de FTP mitjançant mètodes de la API de 
Windows.  

 
Eliminar directori FTP 
Aquest procediment permet eliminar un directori mitjançant una 
sessió FTP. Les accions que realitza el codi són: 

� Obrim una sessió FTP. 
Referències: InternetOpen() i InternetConnect 

� Ens situem dins el directori que volem eliminar. 
Referències: FtpSetCurrentDirectory 
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� Cercar fitxers FTP: Carreguem el llistat de fitxers que conté el 
directori que volem eliminar. (4.3.3) 

� Eliminem tots els fitxers que conté el directori. 
Referències: FtpDeleteFile 

� Si hem pogut eliminar tots els fitxers de dins el directori 
seleccionat, ens situem a fora i eliminem també el directori. 
Referències: FtpRemoveDirectory 

� Tanquem la sessió FTP. 
 
 
 

 4.4.2. Panell Administrador CLIENT 
 

Un cop s’ha avisat a l’administrador client que hi ha una versió nova, comparant 
la versió que té el client en el servidor (consulta de fitxers) amb la última versió 
activa registrada a la base de dades (SELECT), l’administrador accedeix al 
panell de control on té diferents opcions: 

1. Descarregar Versió 
2. Veure ultimes actualitzacions 
3. Actualitzar Versió 
4. Recuperar última Versió 

 
 

1. Descarregar Versió 
 

L’apartat Descarregar Versió, serveix per a transferir els fitxers de la nova 
versió del servidor GUALS, al servidor CLIENT. Aquesta acció només està 
disponible des del servidor dels clients i amb l’usuari administrador.  
 

a) Comprovacions d’accés 
b) Comprovació de versions 
c) Buscar components contractats i versions dels components. 
d) Connexió FTP i comprovacions de fitxers 
e) Transferència dels fitxers 
f) Comprovar si s’han enviat tots els fitxers correctament 
g) Registrar Versions 

 
a) Comprovacions d’accés 

Mitjançant funcions de la API de Windows es realitza una comprovació 
sobre el servidor per confirmar la connectivitat entre el servidor client i el 
servidor GUALS. 
També comprovarem que l’usuari que fa les peticions estigui registrat 
com a client a la base de dades i tingui permisos per a descarregar la 
versió (SELECT) 

 
b) Comprovació de versions 

Comprovem si existeixen noves versions per descarregar. En cas 
afirmatiu, haurem de conèixer quines són les versions noves que s’han de 
descarregar. Pel propi format de les versions, que es poden ordenar pel 
propi nom, ens serà fàcil conèixer quines són aquestes versions si trobem 
la primera versió nova a partir de la qual pot descarregar el client. Per 
trobar aquesta versió de referència realitzem algunes comprovacions: 

� Comprovem que la última versió registrada pel client sigui 
anterior a la última versió. 

� Busquem la última versió completa (Versions) i la última versió 
completa registrada pel client (Versions Clients) 
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� Comparem les versions. Si les versions completes són 
diferents, prendrem com a versió de referència per a la 
descàrrega a partir de la última versió completa. 
En cas contrari, agafem com a referència la última versió 
diferencial registrada pel client, si en té. 

 
c) Buscar components contractats i versions dels components 

De forma iterativa, realitzarem aquest procés per a cadascun dels 
components que té contractats el client, a fi de realitzar el traspàs 
seqüencial de totes les versions noves que hi ha al servidor GUALS. 
Per evitar duplicar les descàrregues, sempre buscarem la última versió 
de cada component, en el cas que aquest formés part de les versions 
pendents de descarregar. 

 
Després de buscar cadascun dels components entre les versions que 
encara no ha descarregat, deleguem aquesta descàrrega de la versió, 
que explicarem en el següents apartats: 

 
d) Connexió FTP i ubicació dels fitxers 

De forma iterativa, realitzarem aquest procés per a cadascun dels fitxers 
que s’han de transmetre al servidor client.   

 
En aquest mètode establim la connexió amb el servidor 
(InternetConnection), obrim la sessió FTP, generem la ruta de destí, és a dir 
on guardarem els fitxers en el servidor client, realitzem les 
comprovacions necessàries i mitjançant un mètode específic enviem els 
fitxers via FTP del servidor GUALS al servidor client. 

 
 

Per a la realització de la connexió al servidor GUALS, i per a la 
transferència dels fitxers, hem utilitzat mètodes de la llibreria WinINET 
de Windows. En l’explicació dels passos que fa el codi, farem referència 
als mètodes utilitzats de la llibreria, i en el punt 4.4.3, mostrarem una 
breu descripció del seu funcionament. 

 
� Obrim sessió FTP 

Referències: InternetOpen() i InternetConnect() 
� Busquem dins el servidor FTP el directori i el fitxer que volem 

descarregar. Aquesta informació prové de les comprovacions 
de versions fetes a l’apartat c) 
Referències: FtpSetCurrentDirectory() 

� Busquem el directori local on s’ha de descarregar el fitxer, i si 
no existeix el creem. 

� Comprovem, per a cada fitxer que haurem de transferir, si ja 
existeix una versió descarregada dins el directori local. En cas 
afirmatiu, comprovem si el fitxer que hi ha en el servidor local, 
i el fitxer del servidor FTP són el mateix. Aquesta comprovació 
la fem comparant la mida dels dos fitxers. 
Aquesta comprovació es fa com a conseqüència de possibles 
casos de transmissions incompletes. En aquests casos, el fitxer 
queda parcialment traspassat, tenint un format incorrecte i 
sent necessària la seva substitució pel fitxer actual. En el cas 
que el fitxer coincideixi, ens estalviarem la transmissió del 
fitxer i finalitzarem aquest procediment. 
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e) Transferència dels fitxers 
Un cop establerta una sessió FTP i la ruta dels directoris d’origen i destí, 
aquest procediment s’encarrega de transmetre els fitxers. Les accions a 
realitzar són les següents: 

� Obrim el fitxer del servidor per a lectura i obtenim la seva mida 
Referències: FtpOpenFile() i FtpGetFileSize() 

� Descarreguem el fitxer cap al servidor local 
Referències: InternetReadFile 

� Durant el procés de transferència de fitxers obrim una barra de 
progrés que permet donar a l’usuari una visió del temps que 
queda per a la finalització de la transmissió del fitxer. Per a 
saber el temps restant en la transmissió s’ha utilitza la formula  
Període entre càrregues * (100 – Traspassat*100/Total) 

 
f) Comprovar si s’han enviat tots els fitxers correctament 

Un cop  s’han traspassat tots els fitxers del servidor FTP al servidor 
client,  comprovem que s’hagin enviat de manera correcte, comprovant 
que tots els traspassos hagin finalitzat correctament 
 
Si algun fitxer no s’ha traspassat o ho ha fet erròniament, el programa 
no segueix i es mostra un avís a l’usuari. 
 

 
g) Registrar versions 

Un cop tenim tots els fitxers en el servidor GUALS i hem comprovat que 
són correctes, actualitzarem el registre de versions del client, afegint 
totes les versions que s’han revisat.  
La versió de referència l’hem obtingut en l’apartat b), així que haurem de 
registrar totes les versions posteriors a aquesta versió de referència. 
Les versions del client quedaran actualitzades, i ja no necessitarà tornar 
a realitzar aquest procés fins que el servidor GUALS tingui noves 
versions 

 
 

Un cop descarregada la versió, al client se li dona l’opció d'actualitzar-la, o bé 
de mantenir la que tenia fins ara. En el cas de confirmar, es tanca el programa, 
i s'actualitza la versió. Sinó el client ho pot fer més endavant en el punt 3, 
d’aquest mateix panell. 

 
 

2. Veure ultimes actualitzacions 
 

En l’apartat Veure ultimes actualitzacions, el client rep una llista de les 
actualitzacions del programa que ha fet. Internament el codi només fa una 
cerca a la base de dades i retorna els resultats obtinguts. 
 

 
3. Actualitzar versió 

 
En l’apartat d’Actualitzar Versió, el programa obté els fitxers descarregats de 
la nova versió i els posa en la ruta on s’executa el programa, per tal que en la 
pròxima execució ja tingui els fitxers nous. Per tal d’assegurar en cas d’error a 
la transferència es fa una copia dels fitxers actuals per tal de poder tornar 
endarrere. 
 
Una vegada realitzada la descàrrega de la versió tindrem tots els fitxers 
físicament a C:\prog\GualsSQL09\CSeg\Versions, en el servidor client. 
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El codi d’aquest procediment farà les següents comprovacions, mitjançant funcions 
de la API  de Windows, abans de realitzar l’actualització: 

- Comprovar que hi ha accés per l’usuari en la carpeta del servidor on es 
guarden les versions descarregades, i en la carpeta arrel del programa.  

- Comprovar que existeixi una versió completa al directori de versions 
- Comprovar l’existència del descompressor 7z. 
- Busquem i descomprimim a l’arrel del programa la última versió del fitxer 

ActVersion, que hauríem de trobar dins el directori de versions. Aquest és el 
fitxer que s’encarrega d’actualitzar les versions, i també s’envia com a 
aplicació a tots els clients perquè puguin tenir sempre una versió actualitzada 
d’aquesta aplicació. 

 
Si totes les comprovacions anteriors són correctes, es crida al mètode 
ActualitzarVersio, i es tanquen totes les aplicacions del programa per a procedir a 
la actualització del pc. Aquest mètode realitza els següents passos: 

 
a) Comprovacions inicials 
b) Guardar versió antiga 
c) Posar la nova versió 
d) Registrar versió 

 
Cal destacar que en el cas de tenir un error, el programa finalitza i es retornen els 
fitxers antics que hi havia a la carpeta arrel perquè el client pugui treballar amb el 
programa, encara que no sigui la versió actualitzada. D’aquesta manera, podrà 
tornar a intentar actualitzar la versió, o en cas de mantenir-se el problema, 
continuar amb la versió antiga. 
  

a) Comprovacions inicials 
Dins aquest procediment, es tornen a fer les comprovacions que ja s’havien 
fet en el cas anterior, per tal de mantenir la coherència del procés, tenint en 
compte que els procediments són independents un de l’altre, i podria 
executar-se sense necessitat que sigui activat per l’aplicació d’actualització 
pròpia del programa.  

 
Un cop fetes aquestes comprovacions busquem la última versió registrada a 
la base de dades local. Aquest registres es generen al finalitzar una 
actualització, i té per objectiu informar el que hi ha actualitzat a cadascun 
dels ordinadors del client, i saber quins ordinadors no estan actualitzats amb 
la última versió. 
En cas de ja tenir la versió actualitzada, li donem un avís a l’administrador 
client.  

 
b) Guardar versió antiga 

Per seguretat i per evitar que aparegués algun inconvenient durant 
l’actualització de versions, ens guardem la versió antiga en una carpeta 
temporal. La ubicació serà C:\prog\GualsSQL09\CSeg\Versions. El directori 
creat segueix el format "Antigua-YYYY-MM-DD-hhmm”, utilitzant per al 
format  la data actual. 

  
Abans de guardar la versió, es comprova que tots els fitxers no estiguin en 
marxa. En el cas de tenir fitxers oberts, es mostra un avís i es dona la opció 
de finalitzar-los forçosament. 

 
Un cop feta la comprovació, es mouen els fitxers cap al directori de destí. Si 
per alguna raó algun dels moviments no es pogués realitzar, el mètode dona 
un error i es restableixen les versions a l’arrel del programa. 
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c) Posar la nova versió 

Per posar la nova versió, busquem la última versió completa que hi ha dins el 
directori de ‘Versions’, i descomprimim tots els fitxers que conté a l’arrel del 
programa.  
Aquest procés es repeteix amb tots els directoris posteriors fins que acabem 
de descomprimir totes les versions a l’arrel del programa. 
Podreu notar que es podria donar el cas que hi hagués una mateixa aplicació 
en vàries carpetes. Si bé això no és possible quan es realitza una descàrrega 
de versions, si que pot passar quan es realitzen vàries descàrregues de 
versions diferencials, donat que un cop descarregats els fitxers al servidor 
local, ja no es tornen a revisar. 
En qualsevol cas, amb aquest mètode sempre acabarà predominant l’última 
versió, ja que si trobem una versió posterior, aquesta sobreescriurà l’antiga 
que hi hagués a l’arrel del programa. 

 
d) Registrar Versió 

Finalment el programa registre en una base de dades la nova versió que té 
instal·lada al servidor, per tal que quan pc connectat al servidor local obri el 
programa, aquest li mostri un avis de que el servidor té una versió més 
nova. 

 
 
 

4. Recuperar Versió 
 
En l’apartat recuperar última versió durant la realització del projecte s’han 
detectat problemes greus que podria ocasionar aquesta acció, i per aquest 
motiu s’ha implementat però s’ha desactivat fins al moment per tal de que no 
pugui ser utilitzada. 
 
Quan s’executa una versió nova de l’aplicació que té el client, poden haver-hi 
canvis en l’estructura de la base de dades, i si això fos així, restablir una versió 
anterior podria ocasionar incongruències en les dades, i en l’estructura. 

 
A més a més, cal tenir en compte que restablir la versió anterior un cop s’ha 
traspassat als pc’s dels clients, ja no és possible tal com està programada i 
pensada aquesta opció, ja que no existeix la opció de tornar a endarrere tots els 
pc’s del client. 

 
Per aquests motius s’ha decidit que de moment aquesta acció estarà 
deshabilitada per evitar els riscos que comporta, i si més endavant es creu 
necessària es tornaria a realitzar un estudi i realitzar les accions necessàries per 
a reduir els riscos que comporta. 

 
 

4.4.3. Actualització ordinadors clients 

Un cop actualitzat el servidor del client, ens faltaria un pas per tenir tot el 
sistema actualitzat. Els clients quan connecten a l’aplicació es comprova si 
tenen instal·lada la última versió, i en cas negatiu força la seva actualització 
amb les versions del servidor.  

Aquest procediment recicla tot el procés utilitzat per a la actualització de 
versions al servidor. Per aquesta raó no ens estendrem més en aquest apartat. 
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El disparador és l’únic que canvia. Però les comprovacions així com el procés és 
el mateix.  

 

 4.4.4. Mètodes Generals 
 
 Buscar fitxers FTP 

 
Aquest mètode propi l’utilitzo per a la cerca de fitxers i directoris en un servidor 
FTP. En els apartats anteriors s’ha mencionat diferents vegades, i per tant la 
seva explicació la farem en aquí un sol cop. 
 
El procediment permet extreure un llistat sota demanda de fitxers o directoris en 
una ubicació determinada. Els passos que segueix el procediment són: 

o Obrim una sessió FTP i ens situem en el directori destí. 
   Referències: InternetConnect() i FtpSetCurrentDirectory() 

o Realitzem una cerca de tots els directoris o fitxers que tinguin el 
format o el nom que hem passat com a paràmetre a aquest mètode.  

   Referències: FtpFindFirstFile() i FtpFindNextFile() 
o Guardem els resultats obtinguts en una llista que retornarem com a 

paràmetre al procediment que a cridat al mètode. 
o Tanquem la sessió FTP. 

 
 
 API de Windows per a connectar via FTP 

 
Hi ha un mòdul que conté mètodes propis de Windows i que van molt bé per a 
realitzar connexions via FTP. A continuació expliquem els mètodes més utilitzats 
que utilitzem en el projecte: 
 
InternetOpen: serveix per obrir una connexió via FTP. 

 InternetConnect: per a obrir una sessió FTP. 
 InternetCloseHandle: per a tancar una sessió FTP. 

FtpSetCurrentDirectory: serveix per a situar-te en un directori dins la sessió 
FTP. 
FtpFindfirstFile: serveix per a buscar un fitxer específic dins el directori actiu 
en el que ens trobem. 

 FtpOpenFile: serveix per a obrir un fitxer remot. 
FtpGetFileSize: l’utilitzem per a obtenir la mida d’un fitxer remot. És a dir la 
mida del fitxer del servidor GUALS. 

 InternetWriteFile: serveix per a escriure un buffer de dades en el servidor. 
 InternetReadFile: serveix per a llegir un buffer de dades en el servidor. 
 FtpCreateDirectory: l’utilitzem per a crear un directori en el servidor. 

InternetCheckConnection: l’utilitzem per a comprovar si hi ha connexió amb 
el servidor. 
FtpRemoveDirectory: aquest mòdul serveix per a eliminar un directori FTP. 
S’utilitza en el codi quan s’elimina una versió des del panell de control. 
FtpDeleteFile: serveix per a eliminar un fitxer FTP. Aquest mòdul s’utilitza quan 
s’elimina una versió des del panell de control. 
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
5.1. Diagrama de Gantt 
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5.2. Planificació del projecte 
 
Anàlisi del sistema 

 
Definició Requeriments 
Objectiu Concretar els requeriments que ha d'acomplir el 

projecte per a poder aconseguir els objectius establerts. 
Durada Estimada 3 dies  
Dependències    
 
Anàlisi del sistema 
Objectiu  Realitzar l'anàlisi del sistema mitjançant els diagrames. 
Durada Estimada 4  
Dependències  Definició Requeriments 
 

Disseny del sistema 
 
Disseny del sistema: Tecnologia 
Objectiu Disseny de l'estructura de hardware necessària per a 

implementar el projecte desenvolupat, i la seva 
configuració 

Durada Estimada 1  
Dependències  Anàlisi del sistema 
 
Disseny del sistema: Base de dades 
Objectiu Disseny de l'estructura física de les dades en la base de 

dades, per aconseguir els objectius proposats. 
Durada Estimada 2  
Dependències  Anàlisi del sistema 
 
Disseny del sistema: Interfície d'usuari 
Objectiu Disseny de la interfície d'usuari necessària per a poder 

obtenir les actualitzacions. 
Durada Estimada 3  
Dependències  Anàlisi del sistema 
 

Implementació del sistema 
 
Implementació:  Configuració del servidor         
Objectiu Deixar el servidor correctament configurat per a 

l’obtenció de les versions per part de l’usuari a través 
de l’aplicació.. 

Durada Estimada 4  
Dependències  Disseny del sistema: Tecnologia 
 
Implementació:  Base de dades 
Objectiu Implementació de l'estructura física de la base de 

dades segons el disseny realitzat en les tasques 
anteriors. 

Durada Estimada 2  
Dependències  Disseny del sistema: Base de dades 
 
Implementació:  Interfície Usuari 
Objectiu Implementació de les interfícies d'usuari, dissenyades 

en tasques anteriors. 
Durada Estimada 20  
Dependències  Implementació: Base de dades 
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Proves  
Objectiu Proves exhaustives sobre el funcionament dels 

processos.  
Durada Estimada  3  
Dependències  Implementació 
 
Preparar instal·lació i documentació 
Objectiu Preparar la instal·lació de l’aplicació i realitzar la 

documentació corresponent. 
Durada Estimada  10  
Dependències  proves 
 
 
Entrega Projecte 
Objectiu   Tancar el projecte i transferir els sistemes al client. 
Durada Estimada 0 dies 
Dependències  Proves 

 
 
 
 

Equip de Treball  

Per a la realització d'aquest projecte l'equip de treball estarà format per una sola 
persona, que realitzarà totes les tasques, i per tant tindrà tots els rols assignats 
(analista, programador, director). 

 

Mecanismes de Control 

El director del projecte (únic participant en aquest), és el responsable de la gestió 
del projecte com un tot, i en aquest cas, al ser una única persona, també és el 
responsable de garantir la coherència global i visió única del projecte.  
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5.3. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

NOM TASCA H. 
ANALISTA 

H. 
PROGRAMADOR HORES DURADA 

Projecte     448 hores 56 dies 

  Definició Requeriments 24   24 hores 3 dies 

  Anàlisi del sistema 40   32 hores 4 dies 

  Disseny del sistema   48 48 hores 6 dies 

    Tecnologia   8 8 hores 1 dia 

    Base de dades   16 16 hores 2 dies 

    Interfície Usuari   16 24 hores 3 dies 

  Implementació    208 208 hores 26 dies 

    Configuració del servidor   32 32 hores 4 dies 

    Base de dades   16 16 hores 2 dies 

    Interfície Usuari / Gestió de les 
dades 

  160 160 hores 20 dies 

   Optimització processos   48 48 hores 6 dies 

    Proves   24 24 hores 3 dies 

    Preparar Instal·lació   24 24 hores 3 dies 

  Documentació 80   80 hores 10 dies 

          

Entrega Projecte     0 hores 0 dia 

 
 

Per tant, si el preu/hora d'un analista - programador, és de 30€/hores, el preu 
total del sistema és de 13.200€. 
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6. CONCLUSIONS I LÍNIES DE FUTUR 
 
Durant la realització del projecte he pogut aprofundir en la gestió i implementació 
d’una base de dades en un SGBD com és el SQL Server 2005. 
També he guanyat pràctica i agilitat en la gestió i configuració de un servidor, una 
pràctica que fins ara no havia pogut manegar extensament.  
Per últim, i no menys important, m’ha semblat molt profitós la recerca i tot l’estudi 
previ per aconseguir transmetre i realitzar tot tipus de consultes via ftp, partint de 
zero i sense haver experimentat tampoc en aquest tema abans. 
En conjunt, un projecte que he trobat molt interessant i útil per a la meva carrera 
professional. 
 
Un cop finalitzat el projecte he pogut observar, que el risc de no finalització en 
temps o recursos establerts, és més alta del que podia pensar abans de la 
realització del mateix. 
Aquest és un tema habitual en les assignatures de la carrera, i tot hi posar-hi un 
important èmfasi durant la realització d’aquest projecte, no he pogut complir amb 
els objectius inicials proposats, segurament degut per la falta de pràctica, en la 
realització i seguiment de projectes, més complicada del que sembla en la teoria.  
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