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Resum 

Actualment moltes ciutats intel·ligents tenen a disposició dels seus ciutadans un 

conjunt  d’aplicacions que utilitzen dades obertes, la finalitat de les quals és donar 

facilitats i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El problema ve quan aquests 

ciutadans es traslladen a altres ciutats i aquestes aplicacions que utilitzaven habitualment 

ja no els serveixen, provocant que hagin de descarregar noves aplicacions que realitzen la 

mateixa funció que les que utilitzaven a la seva ciutat. 

El que aquest projecte pretén és buscar una solució a aquest conflicte, desenvolupant una 

aplicació que dóna informació sobre esdeveniments i exposicions de qualsevol ciutat 

intel·ligent que ofereixi dades obertes sobre esdeveniments. 

Resumen 

Actualmente muchas ciudades inteligentes tienen a disposición de sus ciudadanos un 

conjunto de aplicaciones que utilizan datos abiertos, la finalidad de las cuales es dar 

facilidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El problema viene cuando estos 

ciudadanos se trasladan a otras ciudades y estas aplicaciones que utilizaban habitualmente 

ya no les sirven, provocando que tengan que descargarse nuevas aplicaciones que realizan 

la misma función que las que utilizaban en su ciudad. 

Lo que este proyecto pretende es buscar una solución a este conflicto, desarrollando una 

aplicacion que da información sobre eventos y exposiciones de cualquier ciudad 

inteligente que ofrezca datos abiertos sobre eventos. 

Abstract 

Nowadays a lot of smart cities are offering to their citizens a group of  applications that 

uses open data, the main goal of these applications is giving facilities and improving the 

quality life of the citizens. The problem appears when these citizens are moving to other 

cities and the applications that they were usually using in their city are not useful 

anymore, and consequently they have to download new applications that do the same 

function that the ones they used to utilize. 

The purpose of this project is to look for a solution for this conflict, developing an 

application that gives information about events and expositions of any smart city which 

offers open data related to events.  

   



  

4 
 

Taula de continguts  

1. Introducció 11 

1.1 Descripció del problema 11 

1.2 Motivació 12 

1.3 Contingut d’aquesta memòria 12 

2. Context 13 

2.1 Conceptes previs 13 

2.1.1 Smart City 13 

2.1.2 Open Data 13 

2.1.3 Schema.org 13 

2.2 Estat de l’art 16 

2.2.1 Situació actual de l’Open Data 16 

2.2.2 Problemes actuals a l’hora d’integrar les dades 16 

2.2.3 Solucions existents 17 

2.2.4 Aplicacions relacionades amb dades obertes i esdeveniments 19 

2.2.5 Justificació del projecte 22 

2.3 Abast 24 

2.3.1 Problemes i solucions 24 

2.4 Parts interessades 25 

2.5 Objectius 26 

3. Metodologia i Gestió del projecte 29 

3.1 Metodologia 29 

3.1.1 Mètodes de treball 29 

3.1.2 Eines de seguiment 30 

3.1.3 Mètode de validació 30 

3.2 Planificació inicial 30 

3.2.1 Durada estimada del projecte 30 

3.2.2 Pla d’acció i possibles desviacions 31 

3.2.3 Descripció de les tasques 31 

3.2.4 Temps estimat 33 

3.2.5 Diagrames 34 

3.3 Recursos 35 

 



  

5 
 

3.4 Gestió econòmica 36 

3.4.1 Consideracions inicials 36 

3.4.2 Identificació dels costos 36 

3.4.3 Estimació dels costos 40 

3.4.4 Control de gestió 40 

3.5 Lleis i regulacions 41 

4. Anàlisis de requisits 42 

4.1 Requisits funcionals 42 

4.2 Requisits no funcionals 47 

5. Especificació 52 

5.1 Actors 52 

5.2 Diagrama de context 53 

5.3 Diagrama de casos d’ús 53 

5.4 Descripció dels casos d’ús 55 

5.5 Arguments de satisfacció 66 

5.6 Model conceptual 72 

5.6.1 Esquema conceptual 72 

5.6.2 Restriccions d’integritat 74 

5.6.3 Claus primàries 74 

5.6.4 Claus alternatives 75 

5.6.5 Descripció detallada de l’esquema conceptual 75 

5.7 Model de comportament 80 

5.7.1 Diagrames de seqüència actor-sistema 80 

6. Disseny del sistema 95 

6.1 Arquitectura lògica 95 

6.2 Disseny de les capes 100 

6.2.1 Capa de presentació 100 

6.2.1.1 Disseny extern 100 

6.2.1.2 Disseny intern 124 

6.2.2 Capa de domini 149 

6.2.2.1 Diagrama de classes del domini 149 

6.2.2.2 Diagrames de seqüència 150 

6.2.3 Capa de dades 172 

6.2.3.1 Diagrama de classes de la capa de dades 172 



  

6 
 

6.3 Esquema de la base de dades 175 

6.4 Disseny del sistema d’integració 177 

6.4.1 Alternatives 177 

6.4.2 Disseny de l’arquitectura escollida 180 

6.4.3 Disseny detallat 182 

6.4.3.1 Diagrama de classes  182 

6.4.3.2 Diagrames de seqüència 182 

6.5 Arquitectura física 184 

7. Implementació 185 

7.1 Aplicació web 185 

7.1.1 Gestor de bases de dades 186 

7.1.2 APIs utilitzades 187 

7.2 Sistema d’integració de dades obertes 188 

7.2.1 Formats implementats 188 

7.2.2 Fitxers de configuració 190 

8. Pla de proves 194 

8.1 Proves dels requisits funcionals 194 

8.2 Proves dels requisits no funcionals 202 

9. Resultats de la gestió del projecte 207 

9.1 Resultats a nivell de metodologia 207 

9.1.1 Valoració dels mètodes de treball 207 

9.1.2 Eines de seguiment 207 

9.1.3 Mètode de validació 208 

9.2 Resultats a nivell de la planificació 208 

9.2.1 Desviacions 208 

9.2.2 Diagrama de Gantt real 210 

9.3 Resultats a nivell de gestió econòmica 212 

9.3.1 Costos reals de cada concepte 212 

9.3.2 Costos reals del projecte 215 

9.4 Sostenibilitat 216 

9.4.1 Dimensió econòmica 216 

9.4.2 Dimensió social 216 

9.4.3 Dimensió ambiental 217 

9.4.4 Puntuació final 217 



  

7 
 

10. Conclusions del projecte 218 

10.1 Resultats finals 218 

10.2 Justificació de les competències 219 

10.3 Treball futur 220 

11. Referències 222 

Annex A 225 

Annex B 227 

 

  



  

8 
 

Figures 

Figura 1. Exemples de marcatge amb Microdata i Schema.org. Els exemples han estat  

extrets de [6].  .............................................................................................................. 14 

Figura 2. Arquitectura de CitySDK.  ............................................................................................. 18 

Figura 3. Menú principal de l’aplicació AMBtempsbus.  ............................................................. 19 

Figura 4. Menú principal de l’aplicació Logroño.es.  ................................................................... 20 

Figura 5. Visió general de l’apartat Descubrir de l’aplicació web d’Eventbrite.  ......................... 21 

Figura 6. Cicle de vida del projecte.  ........................................................................................... 29 

Figura 7. Diagrama de Gantt.  ..................................................................................................... 34 

Figura 8. Arquitectura en capes per a aplicacions web. Imatge extreta de [30].  ...................... 95 

Figura 9. Funcionament del patró Model-Vista-Controlador. Imatge extreta de [32]. .............. 96 

Figura 10. Arquitectura del sistema d’integració de dades.  ...................................................... 97 

Figura 11. Visió general de l’arquitectura del sistema. ............................................................... 97 

Figura 12. Mapa navegacional de l’aplicació web.  ................................................................... 123 

Figura 13. Arquitectura de la primera alternativa.  ................................................................... 178 

Figura 14. Arquitectura de la segona alternativa.  .................................................................... 179 

Figura 15. Arquitectura de la tercera alternativa.  .................................................................... 179 

Figura 16. Arquitectura lògica del sistema d’integració de dades.  .......................................... 181 

Figura 17. Arquitectura física del sistema.  ............................................................................... 184 

Figura 18. Tecnologies utilitzades a la fase d’implementació i testing.  ................................... 185 

Figura 19. Eina per gestionar bases de dades MySQL anomenada Sequel Pro.  ....................... 186 

Figura 20. Exemple de codi en el que es demana la llista de calendaris un cop autenticat  

l’usuari  .................................................................................................................... 187 

Figura 21. Exemple de codi per afegir el botó de compartir a Google+.  ................................. 187 

Figura 22. Objectes en JSON.  .................................................................................................... 188 

Figura 23. Exemple d’objecte en JSON.  .................................................................................... 189 

Figura 24. Llistes en JSON.  ........................................................................................................ 189 

Figura 25. Exemple de llista que conté objectes, en JSON.  ...................................................... 189 

Figura 26. Exemple de la figura anterior, però en format XML. ............................................... 190 

Figura 27. Fitxer de configuració de les dades obertes sobre exposicions dins la ciutat de  

Gijón.  ...................................................................................................................... 190 

Figura 28. Fitxer de configuració de les dades obertes sobre esdeveniments dins la ciutat 

de Nova York.  ......................................................................................................... 192 



  

9 
 

Figura 29. Jerarquia de l’array en el cas en que hi ha més d’un performer.  ............................ 193 

Figura 30. Jerarquia de l’array en el cas en que només hi ha un performer.  ........................... 193 

Figura 31. Diagrama de Gantt real.  .......................................................................................... 211 

 

 
 
 
 
  



  

10 
 

Taules 

Taula 1. Resum de les aplicacions/eines vistes.  ......................................................................... 22 

Taula 2. Resum del temps estimat que es dedicarà al projecte.  ................................................ 33 

Taula 3. Resum dels costos per hora dels diferents rols.  ........................................................... 36 

Taula 4. Resum dels costos per activitat i rol.  ............................................................................ 37 

Taula 5. Resum dels costos i les amortitzacions dels recursos materials.  ................................. 38 

Taula 6. Resum quantitatiu del pla de contingència.  ................................................................. 39 

Taula 7. Resum de tots els costos i cost total del projecte.  ....................................................... 40 

Taula 8. Comparativa entre el temps estimat i el real.  ............................................................ 209 

Taula 9. Resum dels costos reals dels recursos humans per tasca i rol.  .................................. 212 

Taula 10. Resum dels costos i les amortitzacions reals dels recursos materials.  ..................... 214 

Taula 11. Resum de tots els costos i cost total real del projecte.  ............................................ 215 

Taula 12. Matriu de sostenibilitat del projecte  ........................................................................ 217 

  



  

11 
 

1. Introducció 

1.1 Descripció del problema 

Vivim en un món que està constantment evolucionant a nivell tecnològic, adaptant-se a 

totes les novetats que van apareixent dia a dia. Recentment ha sorgit un concepte que 

cada cop s’està estenent més i s’està donant a conèixer fortament entre la societat, les 

ciutats intel·ligents (en anglès Smart Cities). 

Pel fet que és un terme que ha aparegut fa poc temps no hi ha una definició exacta del que 

és, tot i que, a grans trets, podríem dir que està associat a les ciutats que utilitzen la 

tecnologia per a reduir costos i el consum de recursos, i sobretot per millorar la qualitat de 

vida dels ciutadans. 

Actualment cadascuna d’aquestes ciutats ens ofereix una gran varietat de Serveis Software 

i Aplicacions (SSAs) que es desenvolupen de forma totalment aïllada a la resta, 

impossibilitant la seva utilització en altres localitats. Aquest és un problema que està 

afectant als ciutadans quan aquests es desplacen a altres ciutats intel·ligents i són obligats 

a fer servir altres SSAs que realitzen la mateixa funció que els que utilitzaven anteriorment. 

Un dels causants d’aquesta situació és la integració de les dades obertes o Open Data, que 

ofereixen les diferents ciutats intel·ligents i que es fan servir en els SSAs existents. 

Aquestes dades tenen com a peculiaritat que estan disponibles per a qualsevol que les 

vulgui fer servir, sense cap limitació de drets d’autor o patents. A causa que les ciutats no 

segueixen un criteri comú a l’hora de distribuir-les, augmenta la dificultat que puguin ser 

utilitzades de forma trivial en un mateix SSA. 

Per tant, l’objectiu d’aquest projecte serà el de dissenyar un sistema que ens permeti 

integrar aquestes dades obertes proporcionades per qualsevol ciutat intel·ligent. Per a 

poder provar aquest sistema i verificar la seva eficàcia, consistència i robustesa, es 

desenvoluparà una aplicació web orientada a dispositius mòbils que ens donarà informació 

sobre els diferents esdeveniments que puguin ser organitzats a aquestes ciutats i que, com 

s’ha comentat, utilitzarà aquest sistema per a integrar dades obertes dins de la pròpia 

aplicació. 
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1.2 Motivació 

Sempre he sentit especial curiositat per com la tecnologia ha anat introduint-se a les 

nostres vides i l’impacte que està exercint sobre la manera de viure de les persones. Fa 

una mica més d’un any, just abans de començar a treballar com a desenvolupador web a 

una empresa que té com a finalitat crear solucions relacionades amb les ciutats 

intel·ligents, vaig descobrir un món que m’apassiona, el món web. 

En tot moment vaig tenir clar que el que volia fer era alguna cosa relacionada amb aquest 

món, però no tenia cap idea concreta. Buscant vaig trobar aquest projecte i des del primer 

moment vaig veure clarament que és en el que acabaria treballant durant aquests darrers 

mesos. La combinació de poder crear un producte útil per a la societat i l’ús de tecnologies 

que encara no estan gens madures van ser els dos punts principals que em van ajudar a 

decidir-me. 

Crear una solució per aquest problema tant complex com és la integració de dades obertes 

em va cridar l’atenció i més, quan encara no existeix cap solució definitiva que solucioni 

aquest problema. La llibertat en la presa de decisions en quant a la tecnologia utilitzada 

també ha sigut un punt que m’ha motivat molt, ja que tenia moltes ganes de desenvolupar 

un projecte real i complert fent ús de diferents eines que s’aniran descrivint en aquesta 

memòria i amb les quals tenia ganes de treballar. 

1.3 Contingut d’aquesta memòria 

Al llarg d’aquest document s’aniran descrivint tots els passos necessaris per desenvolupar 

un projecte d’enginyeria del software. Es participarà en totes les fases típiques d’aquest 

tipus de projecte i es desenvoluparan tots els rols que típicament hi estan involucrats, com 

són el d’analista, arquitecte, programador i tester, i cap de projecte, exercint totes les 

responsabilitats en les que normalment participen. 

Es començarà per l’anàlisi de requisits, seguit de la gestió del projecte i l’especificació de 

requisits. Posteriorment es farà un disseny preliminar del sistema i es començaran a 

implementar i testejar cadascuna de les funcionalitats del propi sistema. Per acabar, es 

presentarà el producte final. En tot aquest desenvolupament és on s’aplicaran tots els 

conceptes que s’han anat aprenent al llarg de l’especialitat en les diferents assignatures, 

per tal d’anar completant cadascuna de les parts o etapes del projecte.  
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2. Context 

Abans de realitzar l’estat de l’art per tal de veure quina és la situació actual pel que fa al 

problema d’integració de dades obertes i a aplicacions similars a la que es vol 

desenvolupar, es parlarà d’alguns termes nous i d’alguns que ja s’han introduït 

anteriorment, però que és necessari que s’expliquin en detall per tal d’entendre la raó per 

la qual s’està desenvolupant aquest projecte.  

2.1 Conceptes previs 

2.1.1 Smart City 

Una Smart City o ciutat intel·ligent és aquella que utilitza les tecnologies de la informació i 

la comunicació perquè tant la seva infraestructura crítica, com els seus components i 

serveis públics siguin més interactius i eficients, fent que els propis ciutadans puguin fer ús 

d’aquests millorant significativament la qualitat de vida en aquestes ciutats. [1] 

2.1.2 Open Data 

Vivim en un món on la informació és un dels pilars de la nostra societat. Hem arribat a un 

punt on té molt de sentit que aquesta informació estigui disponible per qualsevol que 

vulgui fer-la servir, i aquí és on apareix el concepte de dades obertes o Open Data. 

Actualment moltes institucions governamentals, ciutats intel·ligents o altres entitats que 

simplement volen oferir dades, estan començant a posar a disposició dels ciutadans 

aquesta informació, permetent que puguin treballar amb ella i desenvolupar les seves 

pròpies aplicacions i serveis software i, per tant, crear productes útils que milloraran la 

qualitat de vida dels ciutadans de les diferents ciutats que es beneficien del concepte 

d’Open Data. [2] 

2.1.3 Schema.org 

El 2 de juny de 2011, Bing, Google i Yahoo, els líders en search engines o motors de cerca, 

van anunciar que desenvoluparien de forma conjunta l’Schema.org, que a grans trets és un 

esquema de marcatge de dades estructurades que permetrà millorar aquests motors de 

cerca i fer-los més precisos. 
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La majoria d’aplicacions web generen les seves pàgines a partir de dades estructurades 

que emmagatzemen a les seves bases de dades. Quan aquestes dades són transformades 

al format HTML (HyperText Markup Language), llenguatge de marcatge fet servir per a 

generar aquestes pàgines, deixen de ser dades estructurades i perden el seu significat 

inicial. Els motors de cerca actuals volen aprofitar aquesta informació que es perd per a fer 

cerques molt més concretes i facilitar que els usuaris puguin consultar la informació que 

realment volen trobar d’una manera més directa. [3][4] 

Aquí és on entra en joc l’Schema.org, que pretén definir un esquema fixe de les dades 

estructurades per a realitzar aquest marcatge i que tots els motors de cerca ho entenguin, 

ja que actualment es fa de forma arbitrària. Tanmateix és compatible amb diversos 

formats, com per exemple la Microdata, que és un estàndard utilitzat actualment per a 

realitzar el marcatge de dades estructurades de forma arbitrària, fet que es solucionarà 

utilitzant complementàriament l’Schema.org. A continuació es poden observar dos 

exemples de codi que inclouen marcatge seguint l’Schema.org. [5] 

 

 

Figura 1. Exemples de marcatge amb Microdata i Schema.org. Els exemples han estat extrets de [6]. 

Com es pot observar, els termes itemscope (indica que s’està definint un nou element), 

itemtype (indica de quin tipus és aquest nou element) i itemprop (indica que aquest 

element es refereix a un atribut del tipus indicat per l’itemtype) formen part del llenguatge 

de marcatge. En el primer exemple, el div que conté totes les dades té com a valor 

d’itemtype “http://schema.org/Event” i per tant representa un esdeveniment. Els atributs 

d’aquest element són name, description i startDate, que corresponen a atributs dins el 

tipus Event d’Schema.org. En el segon exemple trobem dos divs que tenen com a valor 

d’itemtype “http://schema.org/Person” i per tant representen a persones. En aquest cas 

només es mostra l’atribut url. Resumint, utilitzar aquest marcatge ens permet associar els 

diferents elements HTML a conceptes definits per l’Schema.org, que el que intenta és 

imposar un estàndard a l’hora d’indicar a que es refereixen aquests elements. 
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En l’àmbit d’aquest projecte, l’Schema.org es farà servir com a un model de referència 

comú per organitzar la informació sobre esdeveniments provinents de les dades obertes 

que proporcionin les diferents ciutats intel·ligents. És a dir, com Schema.org està essent 

impulsat per grans companyies com Google o Yahoo i sembla que en un futur no molt 

llunyà pot arribar a ser un estàndard, es farà servir per organitzar la informació però no 

per el marcatge de les pàgines HTML. El que es pretén és que l’aplicació estigui preparada 

per adaptar-se al marcatge de les seves pàgines si en un futur fos necessari. 
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2.2 Estat de l’art 

2.2.1 Situació actual de l’Open Data 

La situació actual pel que fa a les dades obertes arreu del món és força optimista, ja que 

molts organismes governamentals estan començant a fer públiques les seves dades. Sir 

Tim Berners-Lee, l’inventor del World Wide Web (WWW) l’any 1989, és una de les 

persones que està lluitant activament perquè aquestes dades estiguin disponibles per a 

tothom i que es comenci a fer-ne ús per a millorar la gestió de recursos. [7] 

Un exemple del creixement d’aquest moviment és la creació, l’any 2012, per part del 

Professor Nigel Shadbolt i pel propi Sir Tim Berners-Lee de l’Open Data Institute (ODI), una 

empresa sense ànim de lucre que està centrada en l’evolució de les dades obertes, per tal 

de crear a partir d’elles valor econòmic, ambiental i social. [8] 

Tot i veure que s’està potenciant molt l’ús d’aquestes dades i que molts organismes 

governamentals estan obrint els seus propis portals per compartir les seves dades, 

existeixen encara molts prejudicis a l’hora d’alliberar-les, a causa que moltes d’aquestes 

són privades o estan lligades a contractes de confidencialitat, impossibilitant el seu ús 

públic. Tanmateix, aquestes entitats estan començant a publicar dades obertes sense 

seguir cap estàndard i utilitzant sistemes heterogenis.  [9] 

Actualment s’està prioritzant l’expansió d’aquesta obertura de dades sense centrar-se en 

estàndards, ja que suposen un cost temporal i econòmic que ara mateix no es pot assolir. 

El propi Sir Tim Berners-Lee va dir “Raw data, now!” en una xerrada l’any 2009 a la TED, 

una plataforma que es centra en propagar idees. Amb aquesta expressió es referia a que 

ara per ara la prioritat és que cada cop hi hagi més i més dades obertes, i que el màxim 

d’organitzacions governamentals possibles participin en la iniciativa. [10] 

2.2.2 Problemes actuals a l’hora d’integrar les dades 

El problema real apareix quan es volen integrar múltiples fonts de dades obertes en un 

mateix sistema, ja que aquesta heterogeneïtat existent dificulta molt el procés. Els majors 

problemes entorn les dades obertes es llisten i descriuen a continuació: 

 Diversitat de formats i estructures utilitzades. Aquest fet provoca que si volem 

integrar dades obertes al nostre sistema, aquest ha de ser compatible amb 

diferents formats com CSV (Comma-separated values), XML (eXtensible Markup 

Language), PDF (Portable Document Format) o JSON (JavaScript Object Notation), 

entre d’altres. 
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  Metadades. Les metadades són necessàries per entendre quina estructura 

segueixen les dades obertes i ens ajuda a entendre-les, reutilitzar-les i compartir-

les. Si aquestes metadades no tenen un format correcte o complert, dificulta que 

aquestes dades siguin enteses pels usuaris finals. Actualment existeixen diversos 

estàndards a l’hora de decidir el format de les metadades, però com no hi ha un 

estàndard comú per a tothom, aquest fet ens afecta negativament si volem 

integrar dades obertes de diferents parts del planeta. 

 Accessibilitat, permanència i actualització. Si volem tenir sempre disponibles 

aquestes dades obertes, els proveïdors hauran de tenir en compte aquests 

aspectes, ja que si les dades es volen explotar a nivell comercial i no estan 

disponibles, aquest fet provoca que aquests processos de negoci no siguin fiables. 

 Procedència de les dades. És important que les dades obertes publicades siguin 

realment certes i que, d’alguna manera, els proveïdors puguin garantir que les 

dades ho són, ja que els usuaris que les utilitzin el que volen és avaluar i 

interpretar la informació que donen aquestes dades. 

 Diferències culturals i lingüístiques. Segons el país on ens trobem és possible que 

no es tingui el mateix concepte del que, per exemple, és una adreça postal. Això  

provoca que integrar dades sigui encara més complex, ja que hem de tenir en 

compte aspectes que segurament són diferents als de la nostra cultura i que ens 

costarà assolir. 

Tot i així, si aconseguim que tots aquests punts siguin solucionats, ens trobarem barreres 

legals que ens impediran accedir a certes dades. Per tant, podem dir que existeix un 

problema real i complex entorn la integració de dades obertes. [11] 

2.2.3 Solucions existents 

Fent recerca de projectes que estiguin treballant per solucionar aquest problema s’han 

trobat una sèrie de eines que volen fer més fàcil la integració, però no aporten una solució 

definitiva. Per altra banda s’ha trobat un projecte que està treballant en el mateix àmbit 

que aquest Treball Final de Grau. 

Eines de suport 

Actualment existeixen eines que ajuden en aquest procés d’integració de dades, però cap 

ofereix una solució definitiva. D’una banda tenim el CKAN (Comprehensive Knowledge 

Archive Network) i el DKAN (eina semblant però basada en Drupal), que són eines que 

donen tot tipus d’ajuda a les organitzacions governamentals per a publicar, catalogar i 

visualitzar les dades obertes que desitgin posar a disposició dels usuaris. D’altra banda 

tenim tècniques que ens ajuden a interpretar les metadades de diferents dades obertes 

d’una forma visualment fàcil d’entendre, com per exemple les anomenades InfoVis 

(Information Visualization). [11] 
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CitySDK 

CitySDK són una sèrie d’APIs (Aplication Programming Interface, que són una sèrie d’eines 

o protocols que ens permeten comunicar-nos amb serveis mitjançant missatges, per 

obtenir certa informació que pugui ser del nostre interès) que ofereixen dades obertes 

publicades per diferents organitzacions governamentals. Les dades que ofereixen són 

sobre turisme (que inclou esdeveniments), participació ciutadana i mobilitat, i actualment 

estan treballant amb ciutats com Hèlsinki, Barcelona, Manchester o Roma. [12] 

És un projecte que encara està en fase de creixement, impulsat per la European 

Commision i que el que pretén és canviar la manera d’oferir serveis en l’àmbit urbà. Molts 

governs estan començant a publicar les seves dades, com ja s’ha comentat, i el que volen 

oferir és una manera ràpida i fàcil per als desenvolupadors d’utilitzar les dades. 

L’arquitectura que fan servir es mostra a la següent figura, la qual es comentarà breument. 

[13] 

 

Figura 2. Arquitectura de CitySDK. 

Com es pot veure, tenen un component anomenat CitySDK Framework que s’encarrega 

d’adaptar les dades obertes, processar-les i emmagatzemar-les a la seva base de dades. 

Des de les aplicacions, els diferents desenvolupadors poden accedir a les dades a través de 

les seves APIs. Per tant ells el que proposen és una integració específica per a cada ciutat. 

  



  

19 
 

2.2.4 Aplicacions relacionades amb dades obertes i esdeveniments 

Un cop vista la situació actual de les dades obertes i quins problemes existeixen entorn a 

elles, es farà una estudi de diferents aplicacions relacionades amb el món de les dades 

obertes i dels esdeveniments. La finalitat d’aquest estudi és recopilar les diferents 

funcionalitats que aquests sistemes ofereixen i poder aprofitar-les per al desenvolupament 

de l’aplicació web sobre esdeveniments. 

AMBtempsbus 

AMBtempsbus és una aplicació mòbil gratuïta desenvolupada per l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona que dóna informació sobre els temps reals d’arribada dels busos a les diferents 

parades de la ciutat de Barcelona i rodalies. L’aplicació conté les següents funcionalitats i 

característiques: 

 Permet buscar parades per geolocalització, per el número o nom de la parada i per 

adreça. 

 Permet enregistrar un llistat de parades preferides. 

 Permet buscar, mitjançant un mapa de la zona, la parada de forma manual. 

 L’aplicació està en tres idiomes: català, castellà i anglès. 

 Fa servir les dades obertes proporcionades per Transports Metropolitans de 

Barcelona. A les opcions de l’aplicació mòbil pots actualitzar aquestes dades de 

forma manual o indicar un període perquè s’actualitzin automàticament. 

 

Figura 3. Menú principal de l’aplicació AMBtempsbus. 

En conclusió, és una aplicació no relacionada amb esdeveniments però que fa ús de les 

dades obertes, tot i ser exclusiva de la zona de Barcelona i localitats properes. [14][15][16] 
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SmartAppCity 

SmartAppCity és el nom genèric que utilitza la companyia Get-App Spain per referir-se a un 

tipus d’aplicacions que desenvolupen per a ciutats intel·ligents, oferint tot tipus de serveis 

sobre aquestes, com per exemple informació sobre els busos o on trobar gasolineres. 

Aquestes dades que mostra provenen de les Open Data de la ciutat corresponent i aquests 

serveis són totalment modulars, cada ciutat pot mostrar els que desitgi.  

Una de les aplicacions desenvolupades mitjançant aquest sistema és Logroño.es, aplicació 

mòbil que dóna informació sobre la ciutat de Logroño. L’aplicació conté les següents 

funcionalitats i característiques: 

 Permet consultar informació diversa de la ciutat de Logroño, com es pot veure a la 

Figura 4. 

 És una aplicació exclusiva per a la ciutat de Logroño, no ens dóna informació 

d’altres. 

 Els comerços de la zona es poden promocionar a l’aplicació pagant una petita 

quantitat de diners. 

 Els usuaris poden contactar directament amb l’ajuntament mitjançant l’apartat de 

suggerències. 

 Fa ús de les dades obertes de la ciutat de l’aplicació, com ja s’ha dit. 

 

Figura 4. Menú principal de l’aplicació Logroño.es. 

Per tant és una aplicació que ens ofereix informació diversa, incloent esdeveniments, 

sobre una sola ciutat i sense possibilitat d’ús en altres ciutats, ja que és exclusiva 

d’aquesta. Tot i així utilitza les dades obertes proporcionades per l’ajuntament de la 

localitat propietària de l’aplicació. [17][18][19] 
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Eventbrite 

Eventbrite és una companyia nascuda l’any 2006 i que, gràcies al seu servei de venta de 

tickets d’esdeveniments online, dóna suport als seus organitzadors per a gestionar tots els 

aspectes d’un esdeveniment: la planificació, el marketing, les ventes online i l’adquisició 

dels tickets per part dels usuaris. És molt popular entre els esdeveniments de mida petita o 

mitjana a causa de la facilitat per a crear-los i pels seus preus baixos, tot i que 

últimament  la companyia està creixent i s’està expandint. 

Disposa tant d’una aplicació web, com d’una mòbil, facilitant l’accés des de qualsevol 

dispositiu. A continuació es mostra un recull de les principals característiques i 

funcionalitats que ens proporciona aquest sistema: 

 Permet que els usuaris creïn esdeveniments i gestionin tot el procés, des de la 

informació d’aquests fins a la venta de tickets. D’aquesta venta cobren una petita 

comissió per cada ticket venut. 

 Permet consultar tota la informació dels esdeveniments, incloent els mapes i les 

indicacions sobre com arribar-hi. 

 Com a usuari pots registrar-te i adquirir tickets d’esdeveniments, i pagar a través 

de la pròpia aplicació. No cal que estiguis registrat per a consultar esdeveniments, 

però sí si vols adquirir tickets. 

 És alhora una xarxa social d’esdeveniments. Entre d’altres funcionalitats, pots 

compartir els esdeveniments on vols anar amb els teus amics i mirar a quins aniran 

ells. 

 Et mostra esdeveniments populars o recomanats per a tu, com es pot veure a la 

Figura 5. 

 

Figura 5. Visió general de l’apartat Descubrir de l’aplicació web d’Eventbrite. 
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Eventbrite ens dóna tot tipus d’informació sobre esdeveniments de qualsevol ciutat i 

ofereix un sistema de compra de tickets. Tanmateix, tots aquests esdeveniments són 

creats pels propis usuaris, que fan servir el propi sistema com a una xarxa social 

d’esdeveniments. [20][21][22][23] 

2.2.5 Justificació del projecte 

Un cop vista quina és la situació actual de tot l’entorn relacionat amb les dades obertes i 

quins són els actuals problemes existents a l’hora d’integrar aquest tipus de dades si 

provenen de diferents fonts, podem concloure que actualment no existeix cap solució 

definitiva, tot i que si és cert que hi ha projectes que es mouen en aquest mateix àmbit. A 

continuació es mostra una taula resum de les diferents aplicacions/eines relacionades amb 

dades obertes i/o amb esdeveniments vistes als diferents apartats d’aquest estat de l’art. 

 CitySDK AMBtempsbus SmartAppCity Eventbrite Aquest projecte 

Dades 
Obertes 

Si Si Si No Si 

Temàtica 
Esdeveniments i 
altres 

Transport Ofereixen 
molts mòduls 

Esdeveniments, 
permet comprar 
els tickets 

Esdeveniments 

Aplicació 
/ API 

API Aplicació Aplicació Aplicació Aplicació amb 
un mòdul per 
integrar 

Nombre 
de 
ciutats 

Moltes 
(actualment 
limitat) 

Barcelona i 
rodalies 

Una per 
aplicació 

Moltes Moltes 

Taula 1. Resum de les aplicacions/eines vistes. 

Aquest és un projecte limitat temporalment i per tant l’àmbit en el que es centrarà és el 

dels esdeveniments. Com es faran servir dades obertes ofertes per diferents ciutats 

intel·ligents és difícil portar la gestió de venta de tickets, ja que la informació publicada no 

sempre serà la desitjada. Un dels factors més importants és que funcionarà en diverses 

ciutats, que és un dels principals obstacles amb els que es troben els usuaris ara mateix, a 

causa dels problemes d’integració vistos anteriorment.  

Eventbrite és una molt bona solució a l’hora d’oferir informació sobre esdeveniments i 

comprar els tickets, però la seva relació nul·la amb les dades obertes, ja que són els usuaris 

els que creen els esdeveniments, fa que no sigui la solució que s’està buscant en aquest 

projecte. 
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Arribats a aquest punt, el que es vol desenvolupar té com a objectiu el mateix que el 

projecte CitySDK i cal plantejar-se si val la pena realment continuar amb el projecte. La 

resposta és sí, ja que CitySDK és una possible solució, però la integració de dades obertes 

és un camp d’estudi molt ampli i desconegut. CitySDK és un projecte que no ha madurat 

encara i està en vies de desenvolupament, per tant és viable proposar una solució nova i 

diferent. Tanmateix, aquest Treball Final de Grau no vol desenvolupar un servei que integri 

dades i després les ofereixi a les diferents aplicacions que vulguin fer-ne ús, sinó que el 

que pretén és crear un mòdul que es pugui afegir a qualsevol aplicació per tal d’ajudar 

amb la integració de dades.  
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2.3 Abast 

Un cop s’ha vist quin és el problema existent i quins són els objectius d’aquest projecte cal 

concretar fins a quin punt arribarem a tractar-lo. En aquest cas s’ha de dividir en dues 

parts ben definides, la integració de les dades obertes i l’aplicació web sobre 

esdeveniments. 

Per una banda tenim el problema de la integració de les dades dins un mateix sistema, del 

qual hem de tenir diversos aspectes en compte: 

 Que l’arquitectura d’aquest sistema sigui suficientment consistent com perquè 

qualsevol ciutat que vulgui adherir-se al sistema ho pugui fer de manera ràpida i 

fàcil. 

 Que sigui capaç de llegir dades emmagatzemades sota diversos formats i que 

aquest nombre de formats suportats sigui ampliable fàcilment.  

Per altra banda, com ja s’ha comentat, es dissenyarà i desenvoluparà una aplicació web 

que contindrà les següents funcionalitats: 

 Permetrà a l’usuari consultar informació sobre els esdeveniments de les diferents 

ciutats intel·ligents adherides al sistema. 

 Permetrà a l’usuari portar un registre dels esdeveniments als que ha assistit o ens 

els que està interessat, és a dir, portar un control d’aquests. 

 L’aplicació estarà enfocada al seu ús en dispositius mòbils, permetent que l’usuari 

la pugui fer servir a tots llocs sempre que disposi d’un d’aquests dispositius. 

El punt comú entre aquestes dues parts és que les dades obertes utilitzades per l’aplicació 

seran aquelles que hagin estat tractades pel sistema que ens permetrà integrar-les. 

Tanmateix s’haurà de fer una recerca exhaustiva de les diferents ciutats que ofereixen 

informació sobre esdeveniments, ja que serà necessari conèixer qui les proporciona i 

decidir quines es faran servir en aquest projecte. 

2.3.1 Problemes i solucions 

El primer problema important a tenir en compte, és que l’arquitectura del sistema 

d’integració sigui dissenyada erròniament, ja que això suposaria no assolir un dels 

objectius claus del projecte. Per evitar que es prenguin decisions no correctes, la directora 

del projecte supervisarà personalment el disseny de l’arquitectura. Es realitzaran diverses 

reunions per tal de concretar quina serà la elecció més encertada. 
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El segon problema a tenir present, és la limitació del temps per a completar el projecte. La 

duració és d’aproximadament tres mesos i és important treballar de manera constant per 

a acabar-lo satisfactòriament en les dates esperades. És per això, que la planificació inicial 

del projecte prioritzarà les tasques a fer més importants i, en cas de que no hi hagués 

temps, es deixaran part de les funcionalitats menys rellevants com a treball futur. 

Per últim, cal mencionar que, com s’ha comentat anteriorment, les ciutats intel·ligents 

estan en procés de creixement i és possible que les que ofereixin informació sobre 

esdeveniments no siguin majoritàries. Per a evitar aquesta mancança de dades, es farà una 

recerca prèvia per tal de garantir que es tenen diverses fonts de dades obertes 

disponibles. 

2.4 Parts interessades 

Les parts interessades o stakeholders són les persones afectades pel sistema, pel fet que 

les necessitats d’aquestes parts interessades són la raó per la qual aquest sistema està 

essent desenvolupat. [24]  

Desenvolupador del projecte 

El desenvolupador és l’encarregat de dur a terme el desenvolupament del projecte com a 

Treball Final de Grau, per tant és un dels més interessats en tot el procés. 

Directora del projecte 

Part interessada que donarà suport al desenvolupador i supervisarà tot el procés de 

realització del projecte. 

Ciutats intel·ligents 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, el seu objectiu és, a través de les dades obertes, 

millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Totes aquelles que vulguin adherir-se al 

sistema formaran part d’aquest col·lectiu. 

Usuaris 

Són els que faran servir l’aplicació web sobre esdeveniments que es desenvoluparà i per 

tant són els més interessats en el producte final. Aquest conjunt estarà format pels 

ciutadans de les ciutats intel·ligents adherides al sistema. 
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2.5 Objectius 

Un cop s’han definit clarament els stakeholders del sistema, cal definir que volen realment 

aquestes parts interessades del projecte a desenvolupar. És per això que a continuació es 

detallaran els diferents objectius que el projecte haurà d’assolir. Cadascuna de les 

definicions contindrà la següent informació: 

 #número: número identificador de l’objectiu. 

 Descripció: en que consisteix l’objectiu. 

 Part interessada o Stakeholder: part interessada relacionada amb l’objectiu. 

 

Objectiu número #1 

Descripció Els usuaris registrats, els usuaris no registrats i els administradors del 
sistema podran, en qualsevol moment, canviar l’idioma de l’aplicació. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats, Usuaris no registrats i Administradors del sistema. 

 

Objectiu número #2 

Descripció Els usuaris registrats i no registrats podran, en qualsevol moment, canviar 
la ciutat de la qual volen veure els esdeveniments, sempre que aquesta 
estigui adherida al sistema. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats i no registrats. 

 

Objectiu número #3 

Descripció Els usuaris registrats i no registrats podran cercar esdeveniments fent 
servir diferents criteris de cerca. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats i no registrats. 
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Objectiu número #4 

Descripció Els usuaris registrats podran marcar esdeveniments que els interessin i 
també esdeveniments on assistiran. També podran consultar un resum de 
tots aquests. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 

 

Objectiu número #5 

Descripció Els usuaris registrats i no registrats podran consultar la informació dels 
diferents esdeveniments. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats i no registrats. 

 

Objectiu número #6 

Descripció Els usuaris no registrats s’hauran de registrar per a poder accedir a la 
major part de les funcionalitats del sistema. 

Part 

interessada 

Usuaris no registrats. 

 

Objectiu número #7 

Descripció Els usuaris registrats tindran la opció de contactar directament amb els 
artistes dels esdeveniments. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 
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Objectiu número #8 

Descripció Els administradors del sistema podran afegir noves ciutats al sistema i 
gestionar-les. 

Part 

interessada 

Administradors del sistema. 

 

Objectiu número #9 

Descripció Els usuaris registrats podran descarregar la informació dels 
esdeveniments i compartir-los a través de diferents xarxes socials. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 

 

Objectiu número #10 

Descripció Els usuaris registrats podran consultar i modificar les seves dades 
personals sempre que ho desitgin. Si volen deixar de fer servir el sistema, 
podran donar-se de baixa. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 
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3. Metodologia i Gestió del projecte 

3.1 Metodologia  

3.1.1 Mètodes de treball 

Com és un projecte que s’ha de desenvolupar en un curt període de temps el més lògic és 

fer servir alguna de les metodologies àgils existents, basades en dividir el 

desenvolupament en petites iteracions per tal de prioritzar les tasques més importants i 

en cas que faltés temps, deixar les menys prioritàries com a treball futur. Tot i així, pel fet 

que no és un projecte desenvolupat per varies persones s’ha decidit que, com un dels 

punts forts de les metodologies àgils és fomentar el treball en equip i la comunicació entre 

els membres d’aquest, no era coherent fer servir aquest tipus de metodologies.  

Finalment, s’ha decidit utilitzar una metodologia tradicional en cascada, que es basa en 

realitzar cadascuna de les tasques del projecte de forma seqüencial, tot i que en el cas 

concret d’aquest projecte, s’ha decidit aplicar alguna variació respecte a l’estructura 

habitual d’aquest tipus de metodologia, com podem observar a la següent figura. 

 

Figura 6. Cicle de vida del projecte. 

Les fases que variaran una mica i que estaran influenciades per la manera de treballar de 

les metodologies àgils són la d’implementació, el disseny i el testing, on es faran petites 

iteracions prioritzant les funcionalitats més importants i verificant el seu bon 

funcionament abans de passar a la següent. D’aquesta manera es garantirà el 

desenvolupament de les funcionalitats prioritàries i es deixaran en segon lloc les 

complementaries en cas que faltés temps.  

És important esmentar que és possible que tot i que s’estigui treballant dins una de les 

fases, és possible que s’hagin de fer canvis a les ja treballades, però es garantirà que per 

passar d’una fase a la següent, la anterior estarà pràcticament acabada. No es descriuran 

les tasques en aquest apartat ja que es detallarà quin treball es realitzarà a cadascuna 

d’aquestes dins l’apartat de planificació inicial. 
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3.1.2 Eines de seguiment 

Tot i ser un projecte dut a terme per una persona, es farà servir el sistema de control de 

versions GIT, que ens permetrà enregistrar d’una manera fàcil tots els canvis que es facin 

al codi desenvolupat, fase que, com ja s’ha comentar prèviament, és realitzarà de forma 

iterativa. 

La segona eina de seguiment que s’utilitzarà serà la comunicació amb la tutora del 

projecte mitjançant correu electrònic. A mesura que es vagin completant les diferents 

tasques, se li enviaran per tal que pugui veure com va avançant el projecte. 

3.1.3 Mètode de validació 

Per tal de validar els avanços en la realització del projecte es faran servir tres mètodes de 

validació: 

 Reunions periòdiques amb la tutora del projecte per discutir quina feina fer i que 

és millorable. A més a més, com s’ha comentar anteriorment, se li enviarà la feina 

acabada per email per tal que rebre el feedback pertinent.  

 Per tal de provar que les funcionalitats de l’aplicació web funcionen correctament 

es farà una part de testing. Com s’ha comentat prèviament, sempre es testejarà 

cada funcionalitat abans de passar a desenvolupar la següent. 

 Per tal de poder veure clarament quina ha estat la planificació real del projecte es 

prendrà nota de cadascuna de les tasques realitzades i entre quines dates s’ha fet. 

Això ens servirà per a poder fer una valoració final de quines han estat les 

variacions respecte la planificació inicial i quins han estat els possibles factors que 

l’han fet variar. 

3.2 Planificació inicial 

3.2.1 Durada estimada del projecte 

El projecte durarà aproximadament quatre mesos i mig. La seva data d’inici ha estat el 

01/02/2015 i el 13/06/2015 es preveu que haurà d’estar acabat, deixant uns dies de marge 

per a la preparació de la defensa d’aquest o per si sorgeix algun imprevist. 
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3.2.2 Pla d’acció i possibles desviacions 

Cal considerar que al ser un projecte dut a terme per una sola persona, és possible que la 

planificació pateixi algunes desviacions. És per això que, tot i que s’intentaran seguir 

fidelment les dates establertes i la intenció és que el treball sigui finalitzat aquest 

quadrimestre, la data de finalització és aproximada i s’han deixat uns dies de marge per si 

fos necessari aquest temps extra. 

Pel fet que la persona que realitzarà el projecte està encara acabant alguna assignatura de 

la carrera i treballant, les hores que hi dedicarà seran de 30 hores per setmana (3 hores 

diàries de dilluns a dijous i 6 hores diàries de divendres a diumenge), que durant les 19 

setmanes planificades significa una dedicació total de 570 hores. Tot i així és una xifra 

aproximada i és possible que s’hi dediquin més o menys depenent de com es vagi 

desenvolupant el projecte, però essent sempre superiors a les 450 hores de la normativa 

del treball (25h per crèdit i un total de 18 crèdits). 

Cal remarcar que, tot i que s’utilitzarà una metodologia en cascada, ja es va comentar que 

la fase en que es faran el disseny, la implementació i el testing es desenvoluparia de forma 

iterativa i que, per tant, és on poden aparèixer les desviacions més importants. Per a 

solucionar-ho, si fos necessari, la quantitat d’hores dedicades que s’han planificat són 

suficients per a garantir que, tot i haver-hi desviacions, hi hagi temps suficient per a 

complir el termini establert. En tot cas, si hi ha algun tipus de desviació, no afectarà a la 

gestió dels recursos en cap moment. 

3.2.3 Descripció de les tasques 

El projecte estarà dividit en les següents tasques, descrites a continuació. 

Gestió del projecte 

Aquesta primera tasca inclou la definició de l’abast del projecte, la seva planificació 

temporal, la gestió econòmica i sostenibilitat, i la contextualització d’aquest. Les hores de 

dedicació de cadascun dels documents a desenvolupar s’han extret de la guia del GEP i 

determinaran la dedicació que s’hi dedicarà. No té cap dependència però si unes dates 

d’entrega estrictes que s’hauran de complir fidelment. 

Definició d’objectius i anàlisis de requisits 

En aquesta segona tasca es definiran les parts interessades del projecte i a continuació els 

objectius d’aquest per tal de, posteriorment, realitzar l’anàlisi de requisits, que ens 

permetrà determinar quina és la base del projecte sobre la qual es desenvoluparan les 

posteriors tasques. No té cap dependència de precedència, però serà realitzada abans de 

la tasca anterior, fet que ens permetrà dur a terme la planificació amb més facilitat, ja que 

s’haurà definit en que consistirà el projecte i que es farà. 
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Especificació 

Aquesta tasca es realitzarà posteriorment a l’anterior i paral·lelament a la gestió del 

projecte. Inclourà la definició dels actors, el diagrama de context i la descripció dels 

diferents casos d’ús del sistema. Tanmateix es definirà el model conceptual, el model de 

comportament i els arguments de satisfacció dels objectius. Per tant, l’especificació tindrà 

com a dependència la tasca anterior i tots els elements que inclou s’aniran treballant 

seqüencialment. 

Disseny del sistema 

Un cop acabada l’especificació és definiran, de forma seqüencial i provisional, 

l’arquitectura física i lògica del sistema i els patrons de disseny que siguin emprats en 

aquest. Tal i com es va comentar, durant la tasca de disseny i les dos posteriors es 

realitzaran petites iteracions, per si els elements esmentats han de patir petites 

modificacions a causa de la implementació i el testing. Aquesta tasca tindrà com a 

dependència l’especificació, ja que ens cal definir-la abans de poder treballar amb 

l’arquitectura del sistema. 

Implementació i testing 

Aquesta etapa del projecte serà la més extensa i és on s’implementarà el sistema 

d’integració de dades obertes, el qual es prioritzarà abans de començar a desenvolupar 

l’aplicació web sobre esdeveniments, ja que aquesta el necessitarà per a poder testejar la 

majoria de les funcionalitats. Es realitzaran petites iteracions prioritzant les funcionalitats 

més destacades de l’aplicació web, testejant tot el que s’implementi abans de passar a la 

següent funcionalitat. Com a dependència hem d’incloure la fase de disseny, degut a que 

ens caldrà definir l’arquitectura abans de poder treballar amb la implementació, tot i que 

certes funcionalitats ens poden obligar a modificar quelcom del disseny, fel pel qual s’han 

assignat a aquesta tasca la major part de les hores dedicades al projecte.  

Etapa final 

Durant aquesta última tasca s’acabarà de redactar la memòria i es donarà el projecte com 

a acabat. Un cop tancada la documentació, es prepararà la defensa del projecte. 
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3.2.4 Temps estimat 

Tasca Dedicació (hores) 

Definició d’objectius i Anàlisis de requisits 66 

Gestió del projecte 75 

Especificació 75 

Disseny 39 

Implementació i testing 255 

Etapa final 60 

Total 570 

Taula 2. Resum del temps estimat que es dedicarà al projecte. 
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3.2.5 Diagrames 

Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt representa la planificació del projecte, en aquest cas la temporal, incloent-hi totes les tasques esmentades amb la seva 

corresponent data d’inici, data de fi i duració en hores. 

 

Figura 7. Diagrama de Gantt.



  

35 
 

Consideracions dels diagrames 

Primer de tot, cal dir que tot i que la documentació només estigui present a l’etapa final, la 

redacció d’aquesta serà portada a terme durant tot el desenvolupament del projecte. A 

mida que les tasques siguin completades s’anirà ampliant aquesta memòria, per tal de no 

deixar tota aquesta tasca pendent pel final del projecte. 

Per últim, a causa que totes les tasques es realitzaran de forma seqüencial, excepte la 

gestió del projecte que es farà de forma paral·lela a l’especificació sense generar cap 

dependència, es creu que no és necessari fer el diagrama de Pert del projecte. 

3.3 Recursos 

Durant el desenvolupament del projecte es faran servir els recursos descrits a continuació. 

Recursos humans 

 Desenvolupador del projecte. És l’encarregat de realitzar tot el projecte amb 

l’ajuda i els consells de la directora del projecte. Dedicarà 30 hores setmanals al 

projecte i desenvoluparà tots els rols necessaris. 

Recursos hardware 

 MacBook Pro 13 polsades amb pantalla retina. 

 Asus Desktop PC CM6330_CM6630_CM6730_CM6830 Series. Es farà servir perquè 

alguns dels recursos software només son compatibles amb el sistema operatiu 

Windows. 

Recursos software 

 Google Drive. Gestor de documents al Cloud, on s’emmagatzemaran els diferents 

documents fets servir durant tot el projecte. 

 Microsoft Office 2010. Ens servirà per generar la documentació. 

 GantterProject. Eina que es farà servir per a realitzar la planificació. 

 Enterprise Architect. Es farà servir per a la documentació del disseny i 

l’especificació. 

 PHPStorm. Entorn de desenvolupament orientat al llenguatge PHP, que es farà 

servir durant la fase d’implementació. 

 SequelPro. Gestor de bases de dades que ens serà útil durant la implementació. 

 Git. Eina de control de versions. 
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3.4 Gestió econòmica 

3.4.1 Consideracions inicials 

En aquest capítol es farà un estudi del cost del projecte, tenint en compte tant els recursos 

humans com els recursos software i hardware. Tot i no ser un projecte amb inversió real, 

s’estimaran aquests costos com si ho fos. 

3.4.2 Identificació dels costos 

Costos directes per activitat 

Recursos humans 

En aquest apartat es descriuen els costos directes de cadascuna de les activitats descrites a 

la planificació temporal del projecte, centrant-se en els recursos humans. Tot i que el 

projecte serà desenvolupat per una sola persona, aquesta realitzarà tots els rols. A 

cadascuna de les activitats li serà assignada un o més rols, el cost per hora dels quals 

dependrà de la tasca que realitzin. A continuació podem veure una taula resum mostrant 

aquesta informació, els valors del qual han estat basats en una aproximació de l’estudi de 

remuneració de Page Personnel de l’any 2014 [25]: 

Nom del rol Activitats que realitzarà Cost per hora 

Cap de projecte Participarà en la gestió del projecte i en l’etapa final, 

tancant la documentació. 

22 € 

Analista Participarà en la definició d’objectius, en l’anàlisi de 

requisits i en l’especificació. 

20 € 

Arquitecte Participarà en l’etapa de disseny i posteriorment en 

l’etapa d’implementació i testing a causa de les curtes 

iteracions i els possibles canvis respecte al disseny 

inicial. 

20 € 

Programador Participarà en la tasca d’implementació i testing. 10 € 

Taula 3. Resum dels costos per hora dels diferents rols. 

A continuació podem veure una taula resum que ens mostra les diferents tasques 

planificades, quins rols intervenen en cadascuna d’aquestes i les hores que es dedicaran, 

juntament amb els costos corresponents. 
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Nom de la tasca Rol Hores dedicades Cost total 

Definició d’objectius i Anàlisis de 

requisits 

Analista 66 1.320 € 

Gestió del projecte Cap de projecte 75 1.650 € 

Especificació Analista 75 1.500 € 

Disseny Arquitecte 39 780 € 

Implementació i testing Arquitecte 50 1.000 € 

Programador 205 2.050 € 

Etapa final Cap de projecte 60 1.320 € 

Total  570 9.620 € 

Taula 4. Resum de costos per activitat i rol. 

Recursos software i hardware 

En aquest apartat es detallen els costos dels diferents recursos software i hardware que 

s’utilitzaran pel projecte, juntament amb les corresponents amortitzacions. Alguns dels 

recursos software seran utilitzats a la Universitat pel fet que disposa de llicencies gratuïtes, 

tot i així per aproximar-se al cost d’un projecte real amb inversions, tindrem en compte les 

llicencies no gratuïtes. Tanmateix suposarem que tots aquests recursos seran utilitzats 

durant tot el projecte, ja que com es va comentar, la documentació s’anirà redactant a 

mesura que aquest avanci.  

Els dies hàbils pel càlcul de l’amortització s’han comptat a partir del dia 01/01/2015 amb 

un total de 746 dies pels que tenen un temps de vida de tres anys i 995 dies pels que en 

tenen quatre anys. És necessari afegir que cada dia hàbil equivaldrà a 8 hores i que els 

valors de l’amortització s’han arrodonit a l’alça. La columna de cost amortitzat s’obté 

multiplicant l’amortització pel total d’hores del projecte, que són 570 hores. 
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Recurs Unitats Cost total Temps de vida Amortització Cost amortitzat 

MacBook Pro 13 

polsades amb 

pantalla retina 

1 1.329 € 4 anys 0,17 €/hora 96,90 € 

Asus Desktop PC 

CM6330_CM6630_C

M6730_CM6830 

1 500 € 4 anys 0,07 €/hora 39,90 € 

Google Drive 1 0 € - - -  

Microsoft Office 

2010 

1 119 € 3 anys 0,02 €/hora 11,40 € 

GantterProject 1 0 € - - - 

Enterprise Architect 1 162 € 3 anys 0,03 €/hora 17,10 € 

PHPStorm 1 99 € 3 anys 0,02 €/hora 11,40 € 

Sequel Pro 1 0 € - - - 

Git 1 0 € - - - 

Total 
   

0,31 €/hora 176,70 € 

Taula 5. Resum dels costos i les amortitzacions dels recursos materials. 

Costos indirectes 

Pel fet que és un projecte que es desenvoluparà la major part del temps a casa o a la 

Universitat, no es tindran en compte ni taxes, ni llicències d’activitats, ni aigua, ni llum, ni 

transport. Tot i així, s’ha decidit comptabilitzar la connexió a internet des de casa, ja que és 

un element important per a garantir el correcte desenvolupament del projecte. El cost és 

de 60 euros/mes, que equivaldran, durant els quatre mesos i mig de projecte, a 

aproximadament 270 euros. 
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Pla de contingència i imprevistos 

A causa que l’estimació de costos és força superficial, s’ha decidit deixar un 15% de marge 

pel pla de contingència, tant dels costos directes com dels indirectes.  

 

Costos on s’aplica Cost Marge de contingència Cost de contingència 

Costos directes 9796,70 € 15% 1.469,51 € 

Costos indirectes 270,00 € 15% 40,50 € 

Total 10.066,70 € 
 

1510,01 € 

Taula 6. Resum quantitatiu del pla de contingència. 

D’altra banda, trobem diversos imprevistos que poden afectar al projecte: 

 Avaria d’algun ordinador. Tot i així es tindran disponibles alguns ordinadors més 

per si fes falta substituir-los per l’avariat. No s’inclouen als costos ja que en 

principi, amb els dos que hem inclòs és suficient, ja que les probabilitats d’avaria 

doble són molt baixes pel fet que els ordinadors són pràcticament nous. Configurar 

l’entorn en un dels nous ordinadors no ens suposaria un cost temporal superior a 4 

hores. 

 Pèrdua de dades. Les probabilitats de que fallin el Google Drive o el repositori GIT 

són molt baixes. Tot i així es realitzaran còpies de seguretat diàries i, en cas de 

pèrdua, només es perdria un dia de feina, que serien de 3 a 6 hores com a màxim. 

Pel fet que s’ha planificat un temps extra a l’etapa d’implementació i testing, un imprevist 

no afectaria pel que fa al temps i al cost. Tot i així, si hi hagués algun imprevist més, com 

que s’ha establert un pla de contingència amb un marge bastant alt, tot cost derivat 

d’aquests imprevistos es podrà assumir fent ús d’aquest. 
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3.4.3 Estimació dels costos 

A continuació es mostra un resum de tots els costos esmentats anteriorment, indicant 

també el cost total estimat del projecte. 

Concepte Cost 

Recursos humans 9620,00 € 

Recursos materials 176,70 € 

Costos indirectes 270,00 € 

Pla de contingència 1510,01 € 

Imprevistos 0,00 € 

Total 11.576,71 € 

Taula 7. Resum de tots els costos i cost total del projecte. 

3.4.4 Control de gestió 

Cal portar un control d’aquesta gestió de recursos per tal de veure si és necessari fer servir 

el pla de contingència o no i fer una valoració final del seu ús. Pel que fa al control dels 

recursos hardware i software, tot i que s’ha suposat que s’aniran fent servir al llarg de tot 

el projecte, és cert que en alguns casos això no serà cert, ja que alguns dels recursos 

només es faran servir en determinades tasques. Setmanalment s’aniran comptabilitzant 

aquestes hores i a l’etapa final del projecte es farà una comparativa per tal de veure quin 

ha estat l’ús real d’aquests recursos. 

Quant als recursos humans, al final de cada tasca es comptabilitzaran les hores dedicades 

per veure si han estat més o menys de les indicades a la planificació, per tal de reajustar-la 

si fos necessari. A l’etapa final es farà una valoració per a veure quins han estat els 

problemes que han sorgit al llarg del projecte. 
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3.5 Lleis i regulacions 

En aquest apartat es descriuran les lleis i regulacions que s’han hagut de tenir en compte a 

l’hora de desenvolupar aquest projecte. 

Dades obertes i Schema.org 

Les dades obertes utilitzades en aquest projecte són d’ús lliure i no hi ha cap restricció 

quant al seu dins el projecte. Les dades han estat extretes dels següents llocs: 

 Dades obertes de Barcelona: http://opendata.bcn.cat/opendata/ca. 

 Dades obertes de Gijón: https://transparencia.gijon.es/. 

 Dades obertes de Nova York: http://platform.seatgeek.com/. 

En el cas d’Schema.org passa el mateix, el seu ús és totalment lliure i no està restringit. 

Tota la informació ha estat extreta de http://schema.org/. 

Llei Orgànica de Protecció de Dades de  Caràcter Personal (LOPD) 

Pel fet que a l’aplicació a desenvolupar emmagatzema dades personals dels usuaris 

registrats, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal està directament relacionada amb el projecte. Per tal de garantir que es compleix 

la llei, durant el procés de registre es notificarà a l’usuari d’aquest compliment i que en tot 

moment les seves dades estaran segures i només se li mostraran a ell mitjançant el perfil 

d’usuari. Tanmateix, en tot moment tindrà la possibilitat de modificar i esborrar les seves 

dades, si així ho desitja. [26] 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

http://opendata.bcn.cat/opendata/ca
https://transparencia.gijon.es/
http://platform.seatgeek.com/
http://schema.org/
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4. Anàlisis de requisits 

El propòsit de l’anàlisi de requisits dins d’un projecte d’enginyeria del software és generar 

una descripció clara del que els usuaris del sistema volen obtenir del producte final que es 

desenvoluparà. És important entendre que es definirà el que el sistema ha de fer i no com 

ho farà, ja que aquesta segona part es detallarà durant el disseny del sistema. Els requisits 

obtinguts d’aquest procés d’anàlisi seran dividits en requisits funcionals i  requisits no 

funcionals. [27] 

4.1 Requisits funcionals 

Els requisits funcionals són aquells que descriuen les funcionalitats del sistema i els serveis 

que proveirà, i les transformacions que el sistema realitza sobre les entrades per a produir 

sortides. Els requisits funcionals descrits a continuació estan dividits per l’objectiu al qual 

estan associats i cadascun contindrà la següent informació: [27] 

 #número: número identificador del requisit. 

 Descripció: descripció del requisit, en què consisteix. 

 Justificació: motius pels quals el sistema inclou aquest requisit. 

 Prioritat: grau de prioritat del requisit. Els possibles valors seran: Alta, Mitjana o 

Baixa. 

Objectiu número #1 

Requisit funcional número #1 Prioritat: Alta 

Descripció: Tots els usuaris podran, en tot moment, canviar l’idioma del sistema. 

Justificació: Com els usuaris que interaccionin amb al sistema poden ser de 
diferents nacionalitats, han de poder canviar l’idioma si ho desitgen. 
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Objectiu número #2 

Requisit funcional número #2 Prioritat: Alta 

Descripció: Els usuaris registrats i no registrats al sistema podran, en tot 
moment, canviar la ciutat de la qual volen veure els esdeveniments, 
sempre que aquesta estigui adherida al sistema. 

Justificació: Com els usuaris registrats i no registrats al sistema poden 
mobilitzar-se a altres ciutats adherides al sistema, han de poder 
canviar entre aquestes ciutats. 

 

Objectiu número #3 

Requisit funcional número #3 Prioritat: Alta 

Descripció: Els usuaris registrats i no registrats podran cercar esdeveniments fent 
servir diferents criteris com la data de l’esdeveniment, el tipus 
d’esdeveniment o el preu, entre d’altres. 

Justificació: Els usuaris registrats i no registrats volen veure els esdeveniments que 
s’ajustin a certes condicions, i que no se’ls mostrin d’altres que poden 
no interessar. És per això que hi haurà un mecanisme de cerques amb 
diferents criteris. 

 

Objectiu número #4 

Requisit funcional número #4 Prioritat: Mitjana 

Descripció: Els usuaris registrats podran marcar esdeveniments que els interessin 
i també esdeveniments on assistiran. Podran consultar un resum de 
tots aquests esdeveniments. 

Justificació: Els usuaris registrats volen tenir un control de quins esdeveniments 
els interessen i volen poder consultar-los de forma ràpida i no haver 
de repetir tot el procés de cerca. 
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Objectiu número #5 

Requisit funcional número #5 Prioritat: Alta 

Descripció: Els usuaris registrats i no registrats podran consultar la informació 
dels diferents esdeveniments. També podran veure ràpidament 
informació d’esdeveniments realitzats anteriorment pels performers 
o organitzadors d’aquest.  

Justificació: Els usuaris registrats i no registrats volen consultar aquesta 
informació de cara a veure si els interessa assistir a l’esdeveniment. 

 

Requisit funcional número #6 Prioritat: Mitjana 

Descripció: Els usuaris registrats i no registrats podran consultar un mapa que els 
mostrarà on es celebra l’esdeveniment i com arribar-hi. 

Justificació: Els usuaris registrats i no registrats volen tenir informació sobre la 
localització de l’esdeveniment. 

Objectiu número #6 

Requisit funcional número #7 Prioritat: Alta 

Descripció: Els usuaris no registrats s’hauran de registrar per a poder accedir a 
totes les funcionalitats del sistema. 

Justificació: Els usuaris registrats volen accedir al sistema i degut a que hi ha 
funcionalitats que els afecten directament a ells, cal que es registrin. 

Objectiu número #7 

Requisit funcional número #8 Prioritat: Baixa 

Descripció: Els usuaris registrats podran contactar amb els artistes d’un 
esdeveniment via email directament des de el sistema sempre que 
aquests deixin un email de contacte. 

Justificació: Els usuaris registrats volen contactar amb els artistes d’un 
esdeveniment sempre que tinguin dubtes sobre aquest. El sistema 
vol facilitar aquest procés. 
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Objectiu número #8 

Requisit funcional número #9 Prioritat: Baixa 

Descripció: Els administradors del sistema podran afegir noves ciutats i integrar 
les corresponents dades obertes al sistema. Tanmateix les podran 
editar i esborrar. 

Justificació: El sistema ha de créixer i adherir noves dades al sistema, és per això 
que els administradors del sistema tindran aquesta funcionalitat i la 
d’edició i esborrat. 

 

Requisit funcional número #10 Prioritat: Baixa 

Descripció: Els administradors del sistema podran actualitzar les dades obertes 
que es troben ja al sistema, ja que l’origen d’aquestes es va 
actualitzant periòdicament. 

Justificació: A causa que les dades obertes es van actualitzant periòdicament, cal 
actualitzar-les de manera ràpida sense haver de repetir el procés 
d’addició al sistema. 

Objectiu número #9 

Requisit funcional número #11 Prioritat: Baixa 

Descripció: Els usuaris registrats podran descarregar la informació dels 
esdeveniments en format PDF. 

Justificació: Els usuaris registrats poden voler guardar la informació d’un 
esdeveniment per a consultar-la si no tenen conexió a internet. 

 

Requisit funcional número #12 Prioritat: Baixa 

Descripció: Els usuaris registrats podran compartir els esdeveniments via email o 
via xarxes socials. 

Justificació: Els usuaris registrats poden voler compartir amb coneguts seus la 
informació d’un esdeveniment.  
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Requisit funcional número #13 Prioritat: Mitjana 

Descripció: Els usuaris registrats podran afegir un esdeveniment al seu Google 
Calendar. 

Justificació: Els usuaris registrats, de cara a l’organització de la seva agenda, volen 
poder afegir un esdeveniment a aquesta agenda de manera ràpida i 
directa. 

Objectiu número #10 

Requisit funcional número #14 Prioritat: Alta 

Descripció: Els usuaris registrats al sistema podran, en tot moment, consultar les 
seves dades personals. 

Justificació: Els usuaris volen consultar les dades personals que han introduït al 
registrar-se. 

 

Requisit funcional número #15 Prioritat: Mitjana 

Descripció: Els usuaris registrats al sistema podran, en tot moment, modificar les 
seves dades personals. 

Justificació: Els usuaris volen editar les dades personals que han introduït al 
registrar-se, si desitgen modificar-les. 

 

Requisit funcional número #16 Prioritat: Mitjana 

Descripció: Els usuaris registrats al sistema podran, en tot moment, donar-se de 
baixa del sistema. 

Justificació: Els usuaris que no vulguin utilitzar més l’aplicació han de tenir la 
possibilitat de donar-se de baixa. 
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4.2 Requisits no funcionals 

Els requisits no funcionals descriuen les restriccions amb les que el sistema haurà de 

conviure, com per exemple els requeriments d’espai i temps, la facilitat d’ús o els 

requeriments de seguretat i els estàndards a seguir, entre d’altres. Cada requisit contindrà 

la següent informació: [27] 

 #número: número identificador del requisit. 

 Tipus: ens diu a quin tipus de requisit no funcional pertany. 

 Descripció: descripció del requisit, en què consisteix. 

 Justificació: motius pels quals el sistema inclou aquest requisit. 

 Criteri de satisfacció: com s’avaluarà que aquest requisit s’ha assolit. 

 Prioritat: grau de prioritat del requisit. Els possibles valors seran: Alta, Mitjana o 

Baixa. 

 

Requisit no funcional número #1 Prioritat: Mitjana 

Tipus: Requisit de percepció 

Descripció: El disseny és atractiu. 

Justificació: Com és un sistema orientat a qualsevol persona que vulgui obtenir 
informació sobre esdeveniments, el disseny ha de ser atractiu de cara 
a fomentar el seu ús. 

Criteri de 

satisfacció: 

Es farà una prova amb usuaris de diferents edats i sexes, i si més d’un 
90% dels usuaris considera atractiu el sistema es complirà el requisit. 
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Requisit no funcional número #2 Prioritat: Mitjana 

Tipus: Requisit de percepció 

Descripció: El disseny del sistema és simple i intuïtiu. 

Justificació: Com és un sistema orientat a qualsevol persona que vulgui obtenir 
informació sobre esdeveniments, és important que sigui simple i no 
pugui donar lloc a confusions. 

Criteri de 

satisfacció: 

Es farà una prova amb usuaris de diferents edats i sexes, i si més 
d’un 90% dels usuaris considera simple el sistema es complirà el 
requisit. 

 

Requisit no funcional número #3 Prioritat: Alta 

Tipus: Requisit d’usabilitat i humanitat 

Descripció: Les funcionalitats del sistema són fàcils d’entendre. 

Justificació: Com és un sistema orientat a qualsevol persona que vulgui obtenir 
informació sobre esdeveniments, el sistema ha de ser fàcil 
d’entendre. 

Criteri de 

satisfacció: 

Es farà una prova amb usuaris de diferents edats i sexes, i si més d’un 
90% dels usuaris considera fàcil d’entendre el sistema es complirà el 
requisit. 

 

Requisit no funcional número #4 Prioritat: Alta 

Tipus: Requisit d’usabilitat i humanitat 

Descripció: El llenguatge del sistema serà clar, concís, respectuós i correcte. 

Justificació: Com és un sistema orientat a qualsevol persona que vulgui obtenir 
informació sobre esdeveniments, el llenguatge del sistema ha de ser 
clar, concís, respectuós i correcte. 

Criteri de 

satisfacció: 

Es demanarà a un expert lingüista que revisi tots els textos del 
sistema. 
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Requisit no funcional número #5 Prioritat: Mitjana 

Tipus: Requisit d’usabilitat i humanitat 

Descripció: L’aplicació estarà traduïda com a mínim al Català, Castellà i Anglès. 

Justificació: Com és un sistema orientat a persones de diferents paisos, ha d’estar 
traduït a diversos idiomes perquè tothom pugui entendre el seu 
contingut. 

Criteri de 

satisfacció: 

Tots els continguts del sistema estaran traduïts als idiomes indicats. 

 

Requisit no funcional número #6 Prioritat: Alta 

Tipus: Requisit de rendiment 

Descripció: El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació: L’usuari ha d’estar segur de que pugui accedir al sistema quan ho 
desitgi. 

Criteri de 

satisfacció: 

El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

 

Requisit no funcional número #7 Prioritat: Alta 

Tipus: Requisit operacional i ambiental. 

Descripció: El sistema serà una aplicació web orientada a dispositius mòbils de 
cara a que pugui ser consultat des de qualsevol lloc. 

Justificació: Com les aplicacions web són independents de la tecnologia del 
dispositiu, ens facilita el seu ús des de qualsevol plataforma. 

Criteri de 

satisfacció: 

- 
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Requisit no funcional número #8 Prioritat: Baixa 

Tipus: Requisit operacional i ambiental. 

Descripció: El sistema permetrà noves funcionalitats o canvis a les ja existents. 

Justificació: El sistema ha de poder incloure noves funcionalitats si vol créixer, i 
és per això que ha de permetre millores. 

Criteri de 

satisfacció: 

- 

 

Requisit no funcional número #9 Prioritat: Mitjana 

Tipus: Requisit de manteniment i suport. 

Descripció: Hi haurà un administrador encarregat de que el sistema funcioni 
correctament. 

Justificació: Serà necessària l’existència d’un administrador per a controlar els 
comentaris del esdeveniments. 

Criteri de 

satisfacció: 

- 

 

Requisit no funcional número #10 Prioritat: Mitjana 

Tipus: Requisit de manteniment i suport. 

Descripció: El sistema disposarà d’un manual d’us que reculli tot el que pot fer un 
usuari del sistema. 

Justificació: De cara a veure les funcionalitats del sistema d’una manera ràpida i 
intuïtiva, l’usuari podrà accedir al manual del sistema en qualsevol 
moment. 

Criteri de 

satisfacció: 

- 
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Requisit no funcional número #11 Prioritat: Alta 

Tipus: Requisit de manteniment i suport. 

Descripció: El sistema funcionarà correctament en qualsevol dels navegadors 
moderns. 

Justificació: Com és una aplicació web, ha de funcionar en qualsevol navegador 
modern. 

Criteri de 

satisfacció: 

Es visualitzarà correctament desde les ultimes versions dels 
navegadors més utilitzats: Chrome, Safari, Firefox, Opera i Internet 
Explorer. 

  
 

Requisit no funcional número #12 Prioritat: Alta 

Tipus: Requisit de seguretat. 

Descripció: Només els usuaris registrats podran accedir a tot el contingut del 
sistema. 

Justificació: Cal protegir les dades personals dels usuaris, per tant només els 
registrats podran accedir-hi. 

Criteri de 

satisfacció: 

El sistema contindrà un login de cara a que els usuaris puguin 
accedir mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya. 

 

Requisit no funcional número #13 Prioritat: Alta 

Tipus: Requisit legal. 

Descripció: Les dades personals dels usuaris es protegiran de manera que es 
compleixi la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter 
personal). 

Justificació: Cal garantir que les dades dels usuaris són protegides, seguint la 
legislació actual. 

Criteri de 

satisfacció: 

S’avisarà a l’usuari de que les seves dades estaran protegides i es 
comprovarà que només ells tenen accés a aquestes dades. 
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5. Especificació 

Un cop definits els requisits del sistema s’han d’especificar, és a dir, descriure el 

comportament extern de sistema des del punt de vista de l’usuari, o de l’entorn. El seu 

propòsit és facilitar la comprensió dels requisits, dividir-los segons les funcions que ha de 

tenir el sistema i delimitar la frontera d’aquest. Durant aquest capítol s’aniran definint els 

actors del sistema, el diagrama de context, els casos d’ús, els arguments de satisfacció, el 

model conceptual i el model de comportament del sistema. [28] 

5.1 Actors 

En aquest apartat es descriurà el que poden fer els diferents actors del sistema, que són 

les persones que faran ús d’aquest. 

Registered user o Usuari registrat 

Usuari que pot cercar esdeveniments, consultar la informació dels diferents 

esdeveniments, marcar esdeveniments si hi està interessat o hi assistirà, canviar l’idioma 

del sistema i canviar la ciutat de la que vol cercar esdeveniments. També pot descarregar 

la informació de qualsevol esdeveniment, afegir els esdeveniments al seu compte de 

Google Calendar o compartir-los a les xarxes socials i contactar amb els artistes de 

qualsevol esdeveniment directament. Per últim també pot consultar i editar el seu perfil 

personal i donar-se de baixa si ho desitja. 

Non/registered user o Usuari no registrat 

Usuari que pot registrar-se al sistema, cercar esdeveniments, consultar la informació dels 

diferents esdeveniments, canviar l’idioma del sistema i canviar la ciutat de la que vol 

cercar esdeveniments. 

System administrator o Administrador del sistema 

Usuari que pot afegir, modificar i esborrar fonts de dades obertes al sistema, així com 

actualitzar les dades obertes de les fonts ja adherides al sistema. Tanmateix canviar 

l’idioma del sistema. 
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5.2 Diagrama de context 

El diagrama de context ens mostrà d’una manera clara i visual com les diferents parts 

interessades del sistema interaccionen amb aquest. 

 

 

 

 

 

5.3 Diagrama de casos d’ús 

Un cas d’ús és una seqüència d’esdeveniments realitzats per un actor (agent extern), que 

usa el sistema per dur a terme algun procés que té algun valor per a ell.  El diagrama de 

casos d’ús ens mostra els diferents casos d’ús del sistema, els actors i les relacions entre 

els actors i els casos d’ús. [28] 
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5.4 Descripció dels casos d’ús 

El diagrama de casos d’ús ens mostra una visió genèrica, però és necessari descriure en 

detall com serà cadascuna d’aquestes seqüències d’esdeveniments realitzats per un actor. 

Cada descripció contindrà la següent informació: [28] 

 CU #número: número identificador del cas d’ús. 

 Actor principal: actor/s implicat/s al cas d’ús. 

 Precondició: condició que s’ha de satisfer prèviament a l’execució de l’escenari 

principal.  

 Disparador: condició que conseqüentment provoca l’execució del cas d’ús. 

 Escenari d’èxit principal: seqüència d’accions incloses dins el cas d’ús i que 

representen interaccions entre l’actor principal i el sistema. 

 Extensions: Alternatives a l’escenari principal. 

CU #001: Canviar l’idioma 

Actor principal: Usuari registrat, usuari no registrat i administrador del sistema. 

Precondició: - 

Disparador: L’usuari vol canviar l’idioma. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol canviar l’idioma, indicant, entre els possibles 

valors, el nou idioma que vol establir. 

2. El sistema canvia l’idioma. 

CU #002: Descarregar el manual d’ús 

Actor principal: Usuari registrat, usuari no registrat i administrador del sistema. 

Precondició: - 

Disparador: L’usuari vol descarregar el manual d’ús. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol descarregar el manual d’ús. 

2. El sistema proporciona a l’usuari una via per a descarregar el manual. 
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3. L’usuari descarrega el manual. 

CU #003: Iniciar sessió 

Actor principal: Usuari registrat i administrador del sistema. 

Precondició: L’usuari no ha iniciat sessió. 

Disparador: L’usuari vol iniciar sessió al sistema. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol iniciar sessió al sistema introduint el seu nom 

d’usuari i la seva contrasenya. 

2. El sistema valida les dades que l’usuari ha introduït. 

3. El sistema dona accés a l’usuari enviant-lo a la seva corresponent zona d’usuari. 

Extensions:  

3a. Les dades introduïdes no corresponen amb les de cap usuari registrat al sistema. 

 3a1. El sistema li notifica a l’usuari que les dades introduïdes no són correctes. 

 3a2. Es torna al pas 1. 

CU #004: Tancar sessió 

Actor principal: Usuari registrat i administrador del sistema. 

Precondició: L’usuari ha iniciat sessió. 

Disparador: L’usuari vol tancar sessió  i sortir del sistema. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol tancar sessió al sistema. 

2. El sistema tanca la sessió de l’usuari i mostra la zona d’usuaris que no han iniciat 

sessió al sistema. 

CU #005: Canviar la ciutat de la qual volen veure esdeveniments 

Actor principal: Usuari registrat i usuari no registrat. 

Precondició: - 
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Disparador: L’usuari vol canviar la ciutat de la qual es mostraran esdeveniments. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol canviar la ciutat, indicant, entre els possibles 

valors,  la nova ciutat que vol establir. 

2. El sistema canvia la ciutat. 

CU #006: Cercar esdeveniments 

Actor principal: Usuari registrat i usuari no registrat. 

Precondició: - 

Disparador: L’usuari vol cercar esdeveniments. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica que vol veure el formulari de cerca d’esdeveniments. 

2. El sistema mostra a l’usuari un formulari amb els diferents criteris de cerca 

disponibles. 

3. L’usuari omple el formulari i indica que vol realitzar la cerca. 

4. El sistema realitza la cerca d’esdeveniments tenint en compte els criteris de cerca i 

mostra un llistat dels esdeveniments que compleixen aquests requisits. 

Extensions:  

3a. No hi ha esdeveniments que compleixin els criteris de cerca indicats per l’usuari. 

3a1. El sistema li notifica a l’usuari que no hi ha cap esdeveniment que compleixi 

els criteris de cerca indicats per l’usuari. 

3a2. Es torna al pas 1. 

CU #007: Consultar la informació d'un esdeveniment 

Actor principal: Usuari registrat i usuari no registrat. 

Precondició: - 

Disparador: L’usuari vol veure la informació d’un esdeveniment. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol consultar la informació d’un esdeveniment. 
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2. El sistema mostra la informació de l’esdeveniment indicat. 

CU #008: Consultar com arribar a un esdeveniment 

Actor principal: Usuari registrat i usuari no registrat. 

Precondició: L’usuari està consultant la informació d’un esdeveniment. 

Disparador: L’usuari vol veure com arribar a un esdeveniment. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol veure la informació sobre com arribar a 

l’esdeveniment. 

2. El sistema mostra la informació de com arribar a l’esdeveniment. 

Extensions:  

2a. No hi ha informació sobre com arribar a l’esdeveniment. 

2a1. El sistema li notifica a l’usuari que no està disponible la informació sobre com 

arribar a l’esdeveniment. 

CU #009: Consultar un llistat d'esdeveniments relacionats 

Actor principal: Usuari registrat i usuari no registrat. 

Precondició: L’usuari està consultant la informació d’un esdeveniment. 

Disparador: L’usuari vol veure esdeveniments relacionats a l’esdeveniment que està 

consultant. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol veure esdeveniments relacionats amb el que està 

consultant. 

2. El sistema mostra el llistat d’esdeveniments relacionats. 

Extensions:  

2a. No hi ha cap esdeveniment relacionat. 

2a1. El sistema li notifica a l’usuari que no hi ha cap esdeveniment relacionat. 
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CU #010: Donar-se d'alta 

Actor principal: Usuari no registrat. 

Precondició: - 

Disparador: L’usuari vol registrar-se al sistema. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol registrar-se al sistema. 

2. El sistema mostra un formulari de registre. 

3. L’usuari omple el formulari i indica que es vol registrar. 

4. El sistema valida els camps i dona accés a l’usuari enviant-lo a la seva corresponent 

zona d’usuari. 

Extensions:  

4a. Les dades introduïdes no són correctes. 

4a1. El sistema li notifica a l’usuari que les dades introduïdes no són correctes. 

4a2. Es torna al pas 1. 

CU #011: Marcar l'interès per un esdeveniment 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició: L’usuari ha iniciat sessió al sistema, està consultant la informació d’un 

esdeveniment i aquest no ha estat ja marcat. 

Disparador: L’usuari vol marcar que li interessa l’esdeveniment que està consultant. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol marcar que li interessa l’esdeveniment que està 

consultant. 

2. El sistema enregistra l’interès i li notifica a l’usuari. 

CU #012: Desmarcar l'interès per un esdeveniment 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema, està consultant la informació d’un 

esdeveniment i ha marcat prèviament que li interessa. 
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Disparador: L’usuari vol marcar que ja no li interessa l’esdeveniment que està consultant. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol marcar que ja no li interessa l’esdeveniment que 

està consultant. 

2. El sistema enregistra que ja no li interessa i li notifica a l’usuari. 

CU #013: Consultar els esdeveniments marcats 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema. 

Disparador: L’usuari vol veure quins esdeveniments ha marcat com a interessants. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol veure el llistat dels esdeveniments que li 

interessen. 

2. El sistema mostra un llistat que inclou tots els esdeveniments que l’usuari volia 

consultar. 

Extensions:  

2a. L’usuari no ha marcat cap esdeveniment. 

2a1. El sistema li notifica a l’usuari que no té cap esdeveniment que li interessi. 

CU #014: Contactar amb un artista d'un esdeveniment 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està consultant la informació d’un 

esdeveniment. 

Disparador: L’usuari vol contactar amb un artista de l’esdeveniment que està consultant. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol contactar amb un artista de l’esdeveniment que 

està consultant. 

2. El sistema mostra un formulari de contacte. 

3. L’usuari omple el formulari de contacte i indica que vol enviar el missatge. 
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4. El sistema valida el formulari i notifica a l’usuari que el missatge s’ha enviat 

correctament. 

Extensions:  

2a. L’artista no té associat cap correu electrònic de contacte. 

2a1. El sistema li notifica a l’usuari que no és possible contactar amb l’artista de 

l’esdeveniment. 

4a. Les dades introduïdes al formulari no són correctes. 

4a1. El sistema li notifica a l’usuari que el formulari no s’ha omplert correctament. 

4a2. Es torna al pas 2. 

CU #015: Descarregar la informació d'un esdeveniment 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està consultant la informació d’un 

esdeveniment. 

Disparador: L’usuari vol descarregar la informació de l’esdeveniment que està consultant. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol descarregar la informació de l’esdeveniment que 

està consultant. 

2. El sistema proporciona un enllaç per descarregar la informació. 

3. L’usuari descarrega la informació. 

CU #016: Compartir un esdeveniment a les xarxes socials 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està consultant la informació d’un 

esdeveniment. 

Disparador: L’usuari vol compartir l’esdeveniment que està consultant a les xarxes socials. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol compartir l’esdeveniment a les xarxes socials. 
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2. El sistema mostra un llistat de les xarxes socials on es pot compartir 

l’esdeveniment. 

3. L’usuari selecciona una i confirma que vol compartir l’esdeveniment. 

CU #017: Afegir un esdeveniment a Google Calendar 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està consultant la informació d’un 

esdeveniment. 

Disparador: L’usuari vol afegir l’esdeveniment que està consultant al seu Google Calendar. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol afegir l’esdeveniment al seu Google Calendar. 

2. El sistema afegeix l’esdeveniment al teu Google Calendar. 

CU #018: Consultar les seves dades personals 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema. 

Disparador: L’usuari vol consultar les seves dades personals. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol consultar les seves dades personals. 

2. El sistema mostra les dades personals de l’usuari. 

CU #019: Modificar les seves dades personals 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està consultant la seva informació 

personal. 

Disparador: L’usuari vol modificar les seves dades personals. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol modificar les seves dades personals. 

2. El sistema mostra un formulari per modificar les dades personals. 
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3. L’usuari omple el formulari i indica que vol modificar les seves dades personals. 

4. El sistema valida el formulari i enregistra els canvis. També notifica a l’usuari de 

que els canvis s’han realitzat correctament. 

Extensions:  

4a. Les dades introduïdes al formulari no són correctes. 

4a1. El sistema li notifica a l’usuari que el formulari no s’ha omplert correctament. 

4a2. Es torna al pas 2. 

CU #020: Donar-se de baixa 

Actor principal: Usuari registrat. 

Precondició: L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està consultant la seva informació 

personal. 

Disparador: L’usuari vol donar-se de baixa del sistema. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol donar-se de baixa. 

2. El sistema mostra una confirmació. 

3. L’usuari confirma que es vol donar de baixa del sistema. 

4. El sistema dona de baixa a l’usuari i mostra la zona d’usuaris que no han iniciat 

sessió al sistema. 

CU #021: Afegir una font de dades obertes al sistema 

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondició: L’administrador ha iniciat sessió al sistema. 

Disparador: L’administrador vol afegir un nova font de dades obertes al sistema. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’administrador indica al sistema que vol afegir una nova font de dades obertes al 

sistema. 

2. El sistema mostra un formulari per afegir una nova font al sistema. 

3. L’administrador omple el formulari i confirma que vol afegir la nova font. 
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4. El sistema valida el formulari, integra les dades de la font al propi sistema i li 

notifica a l’usuari que ja s’ha realitzat l’acció. 

Extensions:  

4a. Les dades introduïdes al formulari no són correctes. 

4a1. El sistema li notifica a l’usuari que el formulari no s’ha omplert correctament. 

4a2. Es torna al pas 2. 

CU #022: Veure el llistat de fonts de dades obertes 

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondició: L’administrador ha iniciat sessió al sistema. 

Disparador: L’administrador vol veure el llistat de fonts de dades obertes. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’administrador indica al sistema que vol veure el llistat de fonts afegides al 

sistema. 

2. El sistema mostra un llistat amb les fonts existents. 

Extensions:  

2a. No hi ha cap font afegida al sistema. 

2a1. El sistema li notifica a l’administrador que no hi ha cap font al sistema. 

CU #023: Consultar la informació d’una font de dades obertes 

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondició: L’administrador ha iniciat sessió al sistema i està consultant el llistat de fonts 

adherides al sistema. 

Disparador: L’administrador vol consultar la informació d’una font. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol consultar la informació d’una font de la llista. 

2. El sistema mostra les dades de la font. 
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CU #024: Modificar la informació d’una font de dades obertes 

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondició: L’administrador ha iniciat sessió al sistema i està consultant la informació 

d’una font. 

Disparador: L’administrador vol modificar la informació de la font. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol modificar la informació de la font. 

2. El sistema mostra un formulari per modificar la informació de la font. 

3. L’usuari omple el formulari i indica que vol modificar la informació de la font. 

4. El sistema valida el formulari i enregistra els canvis. També notifica a l’usuari de 

que els canvis s’han realitzat correctament. 

Extensions:  

4a. Les dades introduïdes al formulari no són correctes. 

4a1. El sistema li notifica a l’usuari que el formulari no s’ha omplert correctament. 

4a2. Es torna al pas 2. 

CU #025: Esborrar una font de dades obertes 

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondició: L’administrador ha iniciat sessió al sistema i està consultant el llistat de fonts 

adherides al sistema. 

Disparador: L’administrador vol esborrar una de les fonts. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’administrador indica al sistema que vol esborrar la font. 

2. El sistema mostra una confirmació. 

3. L’administrador confirma que vol esborrar la font. 

4. El sistema esborra la font i li notifica a l’administrador. 
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CU #026: Actualitzar les dades obertes d’una font 

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondició: L’administrador ha iniciat sessió al sistema i està consultant el llistat de fonts 

adherides al sistema. 

Disparador: L’administrador vol actualitzar les dades obertes d’una font. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’administrador indica al sistema que vol actualitzar les dades obertes d’una font. 

2. El sistema actualitza les dades obertes i li notifica a l’administrador que tot ha anat 

correctament. 

Extensions:  

2a. Hi ha hagut un error a l’hora d’actualitzar les dades. 

2a1. El sistema li notifica a l’usuari que hi ha hagut un error. 

5.5 Arguments de satisfacció 

Els arguments de satisfacció permeten verificar d’una manera estructurada, que els 

requisits funcionals i no funcionals definits a l’anàlisi de requisits són els idonis per garantir 

que tots els objectius es compliran. Inclouen una justificació de que cada objectiu és 

assolible. Cada argument de satisfacció contindrà la següent informació: 

 #número: número identificador de l’argument de satisfacció. 

 Objectiu: descripció de l’objectiu amb el que està relacionat l’argument de 

satisfacció. 

 Part interessada o stakeholder: part interessada relacionada amb l’objectiu. 

 Premisses: conjunt de requisits funcionals i no funcionals que es faran servir per 

justificar l’objectiu. 

 Justificació: perquè l’objectiu s’assoleix. 
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Argument de satisfacció número #1 

Objectiu Objectiu número #1. Els usuaris registrats, els usuaris no registrats i els 
administradors del sistema podran, en qualsevol moment, canviar l’idioma 
de l’aplicació. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats, Usuaris no registrats i Administradors del sistema. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #001: Canviar l’idioma. 
 
P2. (Requisit no funcional d’usabilitat i humanitat) 
L’aplicació estarà traduïda com a mínim al Català, Castellà i Anglès. 
 
P3. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P3), podran 
canviar l’idioma (P1) i es garantirà que tingui alguns idiomes disponibles 
(P2), s’assoleix l’objectiu número #1. 

 

Argument de satisfacció número #2 

Objectiu Objectiu número #2. Els usuaris registrats i no registrats podran, en 
qualsevol moment, canviar la ciutat de la qual volen veure els 
esdeveniments, sempre que aquesta estigui adherida al sistema. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats i no registrats. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #005: Canviar la ciutat de la qual volen veure esdeveniments. 
 
P2. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P2) i 
podran canviar la ciutat (P1), s’assoleix l’objectiu número #2. 
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Argument de satisfacció número #3 

Objectiu Objectiu número #3. Els usuaris registrats i no registrats podran cercar 
esdeveniments fent servir diferents criteris de cerca. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats i no registrats. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #006: Cercar esdeveniments. 
 
P2. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P2) i 
podran cercar esdeveniments (P1), s’assoleix l’objectiu número #3. 

 

Argument de satisfacció número #4 

Objectiu Objectiu número #4. Els usuaris registrats podran marcar esdeveniments 
que els interessin i també esdeveniments on assistiran. També podran 
consultar un resum de tots aquests. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #011: Marcar l’interès per un esdeveniment. 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #012: Desmarcar l’interès per un esdeveniment. 
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #013: Consultar els esdeveniments marcats. 
 
P4. (Requisit funcional) 
CU #003: Iniciar sessió. 
 
P5. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P5), iniciar sessió 
(P4), marcar i desmarcar l’interés (P1 i P2) per un esdeveniment. A més a 
més com podran consultar un resum dels esdeveniments marcats (P3), 
s’assoleix l’objectiu número #4. 
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Argument de satisfacció número #5 

Objectiu Objectiu número #5. Els usuaris registrats i no registrats podran consultar 
la informació dels diferents esdeveniments. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats i no registrats. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #007: Consultar la informació d'un esdeveniment. 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #008: Consultar com arribar a un esdeveniment. 
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #009: Consultar un llistat d'esdeveniments relacionats. 
 
P4. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P4), podran 
consultar la informació d’un esdeveniment (P1) , veure com arribar-hi (P2) i 
veure esdeveniments relacionats (P3), s’assoleix l’objectiu número #5. 

 

Argument de satisfacció número #6 

Objectiu Objectiu número #6. Els usuaris no registrats s’hauran de registrar per a 
poder accedir a la major part de les funcionalitats del sistema. 

Part 

interessada 

Usuaris no registrats. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #010: Donar-se d’alta. 
 
P2. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P2) i 
podran donar-se d’alta al sistema (P1), s’assoleix l’objectiu número #6. 
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Argument de satisfacció número #7 

Objectiu Objectiu número #7. Els usuaris registrats tindran la opció de contactar 
directament amb els artistes dels esdeveniments. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #014: Contactar amb l'organitzador d'un esdeveniment. 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #003: Iniciar sessió. 
 
P3. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P3), iniciar 
sessió (P2) i contactar amb l’organitzador de l’esdeveniment (P1) que 
desitgin, s’assoleix l’objectiu número #7. 

 

Argument de satisfacció número #8 

Objectiu Objectiu número #8. Els administradors del sistema podran afegir noves 
ciutats al sistema i gestionar-les. 

Part 

interessada 

Administradors del sistema. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #021: Afegir una font de dades obertes al sistema. 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #022: Veure el llistat de les fonts de dades obertes. 
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #023: Consultar la informació d’una font de dades obertes. 
 
P4. (Requisit funcional) 
CU #024: Modificar la informació d’una font de dades obertes. 
 
P5. (Requisit funcional) 
CU #025: Esborrar una font de dades obertes. 
 
P6. (Requisit funcional) 
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CU #026: Actualitzar les dades obertes d’una font. 
 
P7. (Requisit funcional) 
CU #003: Iniciar sessió. 
P8. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P8), iniciar 
sessió (P7), afegir (P1), consultar (P3), modificar (P4) i esborrar (P5) fonts, 
consultar el llistat d’aquests (P2) i actualitzar les dades obertes de 
qualsevol font (P6), s’assoleix l’objectiu número #8. 

 

Argument de satisfacció número #9 

Objectiu Objectiu número #9. Els usuaris registrats podran descarregar la informació 
dels esdeveniments i compartir-los a través de diferents xarxes socials. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #015: Descarregar la informació d'un esdeveniment. 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #016: Compartir un esdeveniment a les xarxes socials. 
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #017: Afegir un esdeveniment a Google Calendar. 
 
P4. (Requisit funcional) 
CU #003: Iniciar sessió. 
 
P5. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P5) iniciar 
sessió (P4), descarregar la informació (P1), compartir a les xarxes socials 
(P2) i afegir a Google Calendar (P3) un esdeveniment, s’assoleix l’objectiu 
número #9. 

 

Argument de satisfacció número #10 

Objectiu Objectiu número #10. Els usuaris registrats podran consultar i modificar les 
seves dades personals sempre que ho desitgin. Si volen deixar de fer servir 
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el sistema, podran donar-se de baixa. 

Part 

interessada 

Usuaris registrats. 
 

 

Premisses P1. (Requisit funcional) 
CU #018: Consultar les seves dades personals. 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #019: Modificar les seves dades personals. 
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #020: Donar-se de baixa. 
 
P4. (Requisit funcional) 
CU #003: Iniciar sessió. 
 
P5. (Requisit no funcional de rendiment) 
El sistema estarà accessible un 90% del temps. 

Justificació Com els usuaris podran accedir al sistema sempre que vulguin (P5), iniciar 
sessió (P4), consultar les seves dades personals (P1), modificar-les (P2) i 
donar-se de baixa (P3), s’assoleix l’objectiu número #10. 

5.6 Model conceptual 

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

problema. Ens mostra els diferents conceptes, les associacions entre aquests, els seus 

atributs i les restriccions d’integritat. [28]  

5.6.1 Esquema conceptual 

L’esquema conceptual identifica les relacions a alt nivell entre les diferents entitats del 

nostre sistema, mostrant els seus atributs, els tipus d’aquests i les relacions que es formen 

entre les diferents entitats. S’ha dividit l’esquema conceptual complert en dos esquemes, 

el primer mostra l’esquema adaptat d’Schema.org que representa les dades que 

s’extrauran i integraran de les dades obertes, i el segon representa totes aquelles parts de 

l’esquema que s’han hagut d’afegir per a poder representar tot el que els requisits 

funcionals del sistema ens exigeixen. [28] 

El nexe entre els dos esquemes és la relació entre Person i User, la qual ha estat inclosa a 

ambdós esquemes per a que quedi més clar. Tot i així és important entendre que User no 

pertany al primer esquema conceptual i Person no pertany al segon. 
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5.6.2 Restriccions d’integritat 

Les restriccions d’integritat són aquelles que no es poden representar a l’esquema 

conceptual, però que cal tenir en compte. 

5.6.3 Claus primàries 

El primer esquema no té claus primàries definides a causa que està basat en l’Schema.org, 

i aquest no les defineix. Com es vol ser el més fidel possible a aquest esquema no es 

tindran en compte. Tot i així, a continuació es defineixen les claus primàries del segon 

esquema, que no està basat en l’Schema.org i per tant sí en tindrà. 

(User, email) 

(RegisteredUser, email) 

(SystemAdministrator, email) 

(SubscribedEvent, name, startDate) 

(OpenDataCity, name) 

(OpenDataSource, url) 
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5.6.4 Claus alternatives 

RT1. El price d’una Offer no pot ser negatiu en cap cas. 

RT2. L’startDate i el doorTime d’un Event han de ser anteriors a la finishDate d’aquest 

mateix esdeveniment. Tanmateix el doorTime ha de ser anterior a l’startDate. 

RT3. Els atributs de tipus Date, DateTime i Duration segueixen la ISO 8601. 

RT4. Un User ha de ser del tipus RegisteredUser o SystemAdministrator. 

RT5. Un Thing ha de ser ha de ser del tipus Person, Organization, Event, Place, 

GeoCoordinates, PostalAddress, Offer, EventStatusType o ItemAvailability. No es pot ser 

tampoc dels tipus AdministrativeArea, Intangible, StructuredValue, ContactPoint o 

Enumeration, els elements hauran de ser d’algun dels seus subtipus. 

RT7. La location d’un Event ha de ser sempre del tipus City. 

5.6.5 Descripció detallada de l’esquema conceptual 

Thing 

És el tipus més genèric. Tot element del sistema hereta d’aquest tipus. 

 additionalType: indica si l’element té algun tipus més concret apart del que 

representa el tipus al que pertany. Per exemple si el tipus és City i volem concretar 

que és un poble, utilitzaríem aquest atribut.  

 alternateName: nom alternatiu de l’element. 

 description: descripció de l’element. 

 imatge: imatge de l’element. 

 name: nom de l’element. 

 sameAs: enllaç per relacionar l’element amb una pàgina web externa. Per exemple 

si volem enllaçar una City amb la seva web, utilitzaríem aquest atribut. 

 url: URL de l’element. 

Person 

Va associat a un usuari i conté la informació bàsica de la persona que està darrere de 

l’usuari. 

 birthDate: data de naixement. 

 Gender: gènere, si és home o dona. 

 familyName: cognom. 
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Organization 

Representa als organitzadors o artistes relacionats amb els esdeveniments. 

 email: correu electrònic de la organització. 

Event 

Representa un esdeveniment. 

 doorTime: moment en que s’obren les portes de l’esdeveniment. 

 duration: duració de l’esdeveniment. 

 endDate: quan acaba l’esdeveniment. 

 startDate: quan s’inicia l’esdeveniment. 

 type: tipus de l’esdeveniment. 

 typicalAgeRange: edat típica dels assistents a l’esdeveniment. 

Intangible 

Representa qualsevol element que físicament no és res, com números o quantitats. 

Place 

Representa un lloc físic. 

AdministrativeArea 

Representa una regió geogràfica sota la jurisdicció d’un govern particular. 

City 

Tipus més concret d’AdministrativeArea que representa una ciutat. 

Country 

Tipus més concret d’AdministrativeArea que representa un país. 

StructuredValue 

Representa valors estructurats com per exemple adreces. 

GeoCoordinates 

Representa on es troba una Place en termes de latitud i longitud. 

 latitude: latitud de l’element. 

 longitude: longitud de l’element. 
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ContactPoint 

Representa un punt de contacte, com per exemple el departament de queixes de l’usuari 

d’una empresa. 

PostalAddress 

Representa una adreça postal. 

 addressRegion: nom de la regió. 

 postalCode: codi postal. 

 streetAddress: adreça del carrer. 

Enumeration 

És un tipus concret d’Intangible que representa les enumeracions. 

Offer 

Representa una oferta, es farà servir per indicar els possibles preus de les entrades dels 

esdeveniments. 

 price: preu de l’entrada. 

 priceCurrency: tipus de moneda de l’entrada. 

EventStatusType 

Tipus d’enumeració que ens diu l’estat d’un esdeveniment. 

 EventCanceled: estat que indica que s’ha cancel·lat l’esdeveniment. 

 EventPostponed: estat que indica que s’ha posposat l’esdeveniment. 

 EventRescheduled: estat que indica que s’ha canviat l’horari de l’esdeveniment. 

 EventScheduled: estat que indica que l’esdeveniment no ha patit cap canvi. 

ItemAvailability 

Tipus d’enumeració que ens diu en quin estat es troba una Offer. 

 Discontinued: estat que indica que té un descompte l’entrada. 

 InStock: estat que indica que queden entrades d’aquest tipus. 

 InStoreOnly: estat que indica que la venta és exclusiva en botigues físiques. 

 LimitedAvailability: estat que indica que hi ha un nombre límit d’entrades. 

 OnlineOnly: estat que indica que la venta d’aquesta entrada és només online. 

 PreOrder: estat que indica que es una entrada anticipada. 
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 SoldOut: estat que indica que l’entrada està esgotada. 

User 

Representa a qualsevol usuari del sistema. 

 email: correu electrònic de l’usuari. 

RegisteredUser 

Representa als usuaris registrats al sistema. 

SystemAdministrator 

Representa als administradors del sistema. 

SubscribedEvent 

Representa els esdeveniments als que els usuaris s’han subscrit. 

 description: descripció de l’esdeveniment. 

 name: nom de l’esdeveniment. 

 startDate: data d’inici de l’esdeveniment. 

 type: tipus d’esdeveniment. 

 url: enllaç de l’esdeveniment. 

 address: direcció de l’esdeveniment. 

 city: ciutat de l’esdeveniment. 

 associatedEvent: identificador de a quin esdeveniment representa.  

OpenDataCity 

Representa una ciutat de la qual s’ofereix informació dels seus esdeveniments. 

 name: nom de la ciutat. 

OpenDataSource 

Representa una font de dades obertes. 

 description: descripció de la font. 

 lastUpdateDate: última data en què s’han actualitzat les dades obertes d’aquesta 

font al sistema. 

 updateInterval: interval d’actualització de la font. 

 url: URL de la font. 



  

79 
 

 configurationFilePath: path on es troba el fitxer de configuració necessari per 

integrar les dades obertes (a l’apartat d’implementació s’explica en detall). 

 extension: extensió del fitxer que s’extraurà de la url. 
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5.7 Model de comportament 

En orientació a objectes, aquests es comuniquen mitjançant la invocació d’operacions. La 

manera d’especificar quin serà el comportament del nostre sistema davant d’aquestes 

invocacions és mitjançant el model de comportament, que mostra la relació entre els 

actors i el sistema. [28]  

5.7.1 Diagrames de seqüència actor-sistema 

En aquest apartat, per cada cas d’ús, es mostrarà el corresponent diagrama de seqüència 

actor-sistema juntament amb el contracte de les operacions relacionades amb el diagrama 

de seqüència. Per una banda, els diagrames ens permeten mostrar la seqüència 

d’esdeveniments entre cada actor i el sistema, i ens ajuden a identificar les operacions del 

sistema. Per altra banda, els contractes descriuen quin és l’efecte d’aquestes operacions. 

[28] 

CU #001: Canviar l’idioma 

 
 

context System::languageChange(language: Text) 
pre El language no és buit 
 El language és un dels llenguatges disponibles del sistema 
post El sistema canvia el llenguatge del sistema a language 
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CU #002: Descarregar el manual d’ús 

 
 
context System::userGuideDownload(): URL 
pre - 
post El sistema proporciona una URL per a descarregar el manual d’ús 
 

CU #003: Iniciar sessió 

 
 

context System::login(email: Text, password: Text) 
pre L’email no és buit 
 El password no és buit 
 Existeix un usuari al sistema amb email email i contrasenya password 
post El sistema inicia sessió a l’usuari identificat per email i password 
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CU #004: Tancar sessió 

 
 

context System::logout(email: Text) 
pre L’email no és buit 
 L’usuari amb email email ha iniciat sessió prèviament al sistema 
post El sistema tanca sessió a l’usuari identificat per email  
 

 

CU #005: Canviar la ciutat de la qual volen veure esdeveniments 

 
 
context System::cityChange(city: Text) 
pre La city no és buida 
 La city és una de les ciutats adherides al sistema 
post El sistema canvia la ciutat actual a city 
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CU #006: Cercar esdeveniments 

 
 

context System::eventsSearch(name: Text, startDate: Date, finishDate: Date, type: 
Text):events 

pre - 
post return = nom, data d’inici, tipus i imatge de tots els esdeveniments que 

coincideixin amb els criteris de cerca establerts pels paràmetres 
 

CU #007: Consultar la informació d'un esdeveniment 
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context System::getEventInformation(eventName: Text, eventStartDate: 
Date):event 

pre L’eventName no és buit 
 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
post return = nom, descripció, url, imatge, data d’inici, data de fi, duració, tipus, 

estat de l’esdeveniment, intèrprets, rang d’edat típic, preus, carrer, ciutat, 
pais i codi postal de l’esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 
eventStartDate 

 
CU #008: Consultar com arribar a un esdeveniment 

 
 

context System::getEventLocation(eventName: Text, eventStartDate: 
Date):Text,Text 

pre L’eventName no és buit 
 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
post return = latitud i longitud on es celebrarà l’esdeveniment 
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CU #009: Consultar un llistat d'esdeveniments relacionats 

 
 

context System::getSimilarEvents(eventName: Text, eventStartDate: Date):events 
pre L’eventName no és buit 
 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
post return = nom, data d’inici, tipus i ciutat dels esdeveniments similars a 

l’esdeveniment amb nom eventName i data d’inici eventStartDate 
 
  

CU #010: Donar-se d'alta 
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context System::signUp(name: Text, familyName: Text, email: Text, password: Text, 
birthDate: Date, nationality: Text, gender: Text) 

pre El name no és buit 
El familyName no és buit 
L’email no és buit 
El password no és buit 
La birthDate no és buida 
La nationality no és buida 
El gender no és buit 

  No existeix ja un usuari amb l’email email 
post El sistema crea un nou usuari amb les dades introduïdes 
 
CU #011: Marcar l'interès per un esdeveniment 

 
 

context System::subscribeToAnEvent(email: Text, eventName: Text, 
eventStartDate: Date) 

pre L’email no és buit 
L’eventName no és buit 

 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
 Existeix un usuari amb email email 
post El sistema enregistra que l’usuari esta subscrit a l’esdeveniment 
 



  

87 
 

CU #012: Desmarcar l'interès per un esdeveniment 

 
 

context System::unsubscribeToAnEvent(email: Text, eventName: Text, 
eventStartDate: Date) 

pre L’email no és buit 
L’eventName no és buit 

 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
 Existeix un usuari amb email email 

L’usuari està subscrit a l’esdeveniment 
post El sistema elimina la subscripció entre l’usuari i l’esdeveniment 
 

 

CU #013: Consultar els esdeveniments marcats 

 
 

context System::getJoinedAndSubscribedEvents(email: Text):events 
pre L’email no és buit 
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 Existeix un usuari amb email email 
post return = nom, descripció, data d’inici, tipus i tipus de subscripció de tots els 

esdeveniments als que l’usuari s’ha subscrit o ha indicat que assistirà 
 

CU #014: Contactar amb un artista o performer d'un esdeveniment 

 
 

context System::contactAPerformer(email: Text, subject: Text, body: Text, 
performerEmail: Text) 

pre L’email no és buit 
El subject no és buit 

 El body no és buit 
El performerEmail no és buit 

 Existeix un usuari amb email email 
 Existeix un organitzador amb email performerEmail 
post El sistema envia un email amb les dades introduïdes a l’organitzador amb 

email performerEmail 
 

CU #015: Descarregar la informació d'un esdeveniment 
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context System::downloadEventInformation(eventName: Text, eventStartDate: 
Date):URL 

pre L’eventName no és buit 
 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
post return = enllaç per a poder descarregar la informació de l’esdeveniment 
 

CU #016: Compartir un esdeveniment a les xarxes socials 

 

context System::shareAnEvent(eventName: Text, eventStartDate: Date) 
pre L’eventName no és buit 
 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
post El sistema comparteix la informació de l’esdeveniment a les xarxes socials 
 

CU #017: Afegir un esdeveniment a Google Calendar 
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context System::addAnEventToGoogleCalendar(eventName: Text, eventStartDate: 
Date) 

pre L’eventName no és buit 
 L’eventStartDate no és buit 
 Existeix un esdeveniment amb nom eventName i data d’inici 

eventStartDate 
post El sistema afegeix un esdeveniment al compte de Google Calendar de 

l’usuari 
 

CU #018: Consultar les seves dades personals 

 
 

context System::getPersonalInformation(email: Text):personalInformation 
pre L’email no és buit 
 Existeix un usuari amb email email  
post return = nom, cognom, email, contrasenya, data de naixament, carrer, 

ciutat, regió, codi postal, pais i gènere de l’usuari amb email email 
 

CU #019: Modificar les seves dades personals 
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context System::modifyPersonalInformation(name: Text, familyName: Text, 
password: Text, birthDate: Date, nationality: Text, gender: Text) 

pre El name no és buit 
 El familyName no és buit 

L’email no és buit 
El password no és buit 
La birthDate no és buida 
La nationality no és buida 
El gender no és buit 

post El sistema actualitzarà les dades de l’usuari que hagin estat modificades 
respecte a les originals. 

 

CU #020: Donar-se de baixa 

 
 

context System::deleteAccount(email: Text, password: Text) 
pre L’email no és buit 
 Existeix un usuari amb email email  
post El sistema dona de baixa a l’usuari amb email email 
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CU #021: Afegir una font de dades obertes al sistema 

 
 

context System::addAnOpenDataSource(city: Text, description: Text, url: URL, 
lastUpdateDate: Date, updateInterval: Interval, extension: Text, 
configurationFilePath: Text) 

pre La city no és buida 
 La description no és buida 
 La extension no és buida 
 El configurationFilePath no és buit 
 El lastUpdateDate no és buit 
 La url no és buida 
 El updateInterval no és buit 
post El sistema afegeix una nova font de dades amb les dades introduïdes 
 
CU #022: Veure el llistat de fonts de dades obertes 

 
 

context System::getOpenDataSources():sources 
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pre - 
post return = ciutat, descripció i data d’última actualització de totes les fonts de 

dades obertes del sistema 
 
CU #023: Consultar la informació d’una font de dades obertes 

 
 

context System::getOpenDataSource(url: URL, city: Text):source 
pre El url no és buit 
 La city no és buida 
 Existeix una font de dades obertes amb url url i ciutat city 
post return = ciutat, descripció, url, data d’última actualització, interval 

d’actualització, extensió i adreça del fitxer de configuració de la font amb 
url url i ciutat city  

 

CU #024: Modificar la informació d’una font de dades obertes 

 
 

context System::modifyOpenDataSource(description: Text, updateInterval: Interval, 
extension: Text, configurationFilePath: Text) 

pre - 
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post El sistema actualitza les dades de la font de dades obertes 
 

CU #025: Esborrar una font de dades obertes 

 
 

context System::deleteOpenDataSource(url: URL, city: Text) 
pre El url no és buit 
 La city no és buida 
 Existeix una font de dades obertes amb url url i ciutat city 
post El sistema esborra la font de dades obertes amb url url i ciutat city 
 

CU #026: Actualitzar les dades obertes d’una font 

 
 

context System::updateOpenData(url: URL, city: Text):source 
pre El url no és buit 
 La city no és buida 
 Existeix una font de dades obertes amb url url i ciutat city 
post El sistema actualitza les dades obertes de la font amb url url i ciutat city 
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6. Disseny del sistema 

En aquest capítol es definirà el disseny del sistema, és a dir, s’identificaran una sèrie de 

components que permetran oferir les funcionalitats identificades a l’anàlisi de requisits.  

Per tant, a continuació es detallarà una possible solució de com ha de ser el sistema per tal 

de satisfer els requisits definits amb anterioritat.  

6.1 Arquitectura lògica 

El sistema a desenvolupar estarà format per dos components clau. Per una banda, tenim 

l’aplicació web, la qual oferirà informació sobre esdeveniments als usuaris que la facin 

servir. Per altra banda tenim el sistema d’integració de dades obertes, el qual 

s’encarregarà de llegir els fitxers de dades obertes, tractar-los i emmagatzemar la 

informació que proporcionin les dades obertes dins la base de dades de l’aplicació web. A 

la figura 11 es pot apreciar com l’aplicació web es comunica amb el sistema d’integració de 

dades obertes. 

L’aplicació web estarà construïda fent servir una arquitectura en capes, que consisteix en 

dividir a nivell lògic l’aplicació en diferents components que es comuniquen entre ells i que 

realitzen una tasca concreta, tenen unes responsabilitats assignades. En el cas concret 

d’aquesta aplicació, es farà servir una arquitectura en tres capes: la capa de presentació, la 

de domini i la de dades, les quals es descriuran més endavant quan es detalli el disseny de 

cadascuna d’elles. La figura 8 descriu de forma visual els components de les diferents 

capes, a nivell teòric. [29] 

 

Figura 8. Arquitectura en capes per a aplicacions web. Imatge extreta de [30]. 
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Per altra banda, com és una aplicació web el que es vol desenvolupar i és molt important 

la interacció amb l’usuari, s’aplicarà el patró Model-Vista-Controlador. Aquest patró 

separa la lògica de negoci de la interfície d’usuari, permetent que aquests dos components 

evolucionin per separat. Per tant es pot deduir que aquest patró dona molt de pes i 

importància a la comunicació amb l’usuari, que és el que es busca. Més endavant, en 

aquest mateix apartat de la memòria, es detallaran els components claus que formen 

aquest patró, que són les vistes, els models i els controladors. [31]  

El funcionament de l’aplicació fent ús d’aquest patró serà, a grans trets, el següent: 

 L’usuari envia una petició a l’aplicació mitjançant un navegador web modern. 

 Aquesta petició serà tractada per un dels controladors, que validarà les dades 

d’entrada i les enviarà cap al model, encarregat de la lògica de l’aplicació. 

 Per últim el controlador rebrà les dades corresponents del model, crearà la vista i 

la retornarà al client (navegador web), per tal que l’usuari rebi la resposta a la seva 

petició. 

 

Figura 9. Funcionament del patró Model-Vista-Controlador. Imatge extreta de [32]. 

L’arquitectura lògica del sistema d’integració de dades obertes serà totalment diferent a la 

de l’aplicació web. Un cop es sol·liciti el procés d’integrar unes certes dades a través de 

l’aplicació, agafarà les dades obertes de la font de dades que l’aplicació indiqui i les 

transformarà i emmagatzemarà a la base de dades de l’aplicació web. La següent figura 

il·lustra el procés. 
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Figura 10. Arquitectura del sistema d’integració de dades. 

Per últim, i abans d’entrar a detallar cadascuna de les capes i el sistema d’integració de 

dades obertes, s’ha considerat necessari il·lustrar tot el que s’ha vist en aquest apartat, per 

tal de tenir una visió general de com el sistema ha estat dissenyat. 

 

 

Figura 11. Visió general de l’arquitectura del sistema. 
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Per entendre millor com funciona cadascun dels components de la figura anterior, a 

continuació es descriuran cadascun d’aquests, juntament amb un exemple: 

 Controladors. Són els encarregats de rebre les peticions que fa l’usuari a través del 

seu navegador web, i transmetre-les al servei corresponent. Un cop reben la 

resposta del servei, s’encarreguen d’enviar la resposta a les vistes, és a dir, són els 

encarregats de moure les dades entre la capa de domini i les vistes. Ex: l’usuari 

sol·licita que vol veure el formulari de registre, el controlador corresponent rep la 

petició i li envia al servei pertinent, ja que necessita el llistat de països per tal que 

l’usuari pugui seleccionar la seva nacionalitat. Quan rep el llistat, li envia a la vista 

responsable del formulari de registre. [33] 

 Serveis. Fan la funció de controladors de la capa de domini. Reben les peticions de 

la capa de presentació i interaccionen amb els repositoris i models per dur a terme 

la lògica de l'aplicació. Ex: el servei corresponent rep la petició del controlador i es 

comunica amb el repositori de països. Quan rep el llistat d’instàncies del model país 

per part del repositori, les tracta per tal d’enviar només la llista de noms de països 

al controlador, i no tot el contingut de les instàncies. Finalment envia el llistat al 

controlador que li havia fet la petició. 

 Vistes. Són les encarregades de generar les pàgines que representen l’estat dels 

models juntament amb altres elements que permetran que l’usuari pugui fer 

peticions futures. Aquesta pàgina generada, serà la que els usuaris veuran a través 

del seu navegador web. Ex: un cop el controlador li envia la llista de països, la vista 

genera un HTML que representa el formulari de registre i se li retorna al navegador 

de l’usuari. [33] 

 Repositoris. Són els encarregats de fer les consultes a la base de dades més 

complexes, i en cas de que no ho siguin, es comunica amb el model corresponent 

per tal que aquests la faci. Ex: el repositori de paisos rep la petició del servei i  com 

es una consulta simple, es comunica amb el model país per tal que aquest la faci. 

Quan rep els països els retorna al servei. 

 Models. Són un conjunt de classes que representen els diferents conceptes del 

sistema. En aquest cas cada model representa una taula de la base de dades i cada 

instància d’aquest model representa una fila de la taula corresponent. Per realitzar 

les consultes CRUD (Create, Read, Update and Delete) es farà a través dels propis 

models per tal d’aprofitar aquesta relació entre les taules i els models. Ex: el model 

país li demana a la taula que conté els països, totes les tuples i les retorna al 

repositori que li ha fet la sol·licitud. [33] 

 Serveis externs. Com el seu nom indica, són els serveis amb els que es comunicarà 

l’aplicació per implementar alguna de les funcionalitats oferides. Alguns exemples 

de serveis externs són la API de Google Maps, la API de Google Calendar o el servei 

de missatgeria Mailgun. 
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 Sistema d’integració de dades obertes. És l’encarregat, com ja s’ha esmentat, de, 

quan l’aplicació web ho sol·liciti,  llegir els fitxers de dades obertes, tractar 

aquestes dades i emmagatzemar-les a la base de dades de l’aplicació web. 

 Dades obertes. Representa el conjunt de fitxers de dades obertes que farà servir 

l’aplicació.  

 Base de dades de l’aplicació web. Representa la base de dades de l’aplicació web, 

la qual serà modificada i consultada pels repositoris, els models i el sistema 

d’integració de dades obertes.  
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6.2 Disseny de les capes 

6.2.1 Capa de presentació 

La capa de presentació és aquella que interactua directament amb l’usuari i permet que 

aquest faci ús del sistema. En aquest apartat es presentaran a nivell extern les diferents 

vistes de l’aplicació, i a nivell a intern com funciona realment aquesta capa i com es 

comuniquen els diferents components que la formen. 

6.2.1.1 Disseny extern 

El disseny intern inclou les diferents vistes que l’usuari veurà i per tant, amb les que podrà 

interactuar. Aquestes vistes seran independents a la resta de vistes en aquest apartat, 

però al de disseny intern es podrà apreciar la interacció entre aquestes. Per associar les 

vistes amb els diagrames d’interacció, s’indicarà a quina client page corresponent i es 

llistaran per client page. 

Tanmateix, al final del disseny extern trobarem un mapa navegacional de tota l’aplicació 

web, que mostrarà, de manera molt visual, com anar de cadascuna de les vistes a altres 

depenent de quina acció faci l’usuari o administrador. El disseny detallat de com 

interacciona amb el servidor està detallat al disseny intern de la capa de presentació.  
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home. html 

Aquesta és la pantalla inicial de l’aplicació web. Es requereix el llistat de ciutats 

intel·ligents adherides al sistema, per mostrar-les a l’input on posa “Selecciona una ciutat”, 

que és un selector. També trobem un altre input anomenat “Nom de l’esdeveniment”, el 

qual es refereix al nom dels esdeveniment que vulguem buscar (Per exemple concert) i és 

del tipus text. El botó “Busca!” ens envia a la vista que mostra el llistat d’esdeveniments 

que coincideixen amb les dades introduïdes als dos inputs. Per últim, a la part inferior 

tenim un enllaç per descarregar el manual (on posa “Necessites ajuda? Descarrega’t la 

guia d’usuari aquí!”). 
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A la següent vista es pot apreciar el menú de no autenticat (que s’obre i tanca a través del 

botó situat a la cantonada superior dreta), que ens permet, des de qualsevol de les 

pantalles, accedir de manera ràpida a la pantalla inicial de l’aplicació (“Home”), al registre 

(“Registre”) i a la pantalla d’inici de sessió (“Entrar”). També podem canviar 

immediatament l’idioma de l’aplicació a través del selector d’idioma (on posa “CAT”). 
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login.html 

Aquesta és la pantalla d’inici de sessió, on tenim dos camps (“Email” i “Contrasenya”) on 

l’usuari ha d’introduir les seves credencials d’accés (prèviament s’ha hagut de registrar). Si 

no són correctes es torna a mostrar aquesta pantalla amb els errors (com es pot apreciar a 

la imatge). Si són correctes l’usuari accedeix a la zona d’autenticat. 
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registration.html 

Aquesta és la pantalla de registre on podem veure els diferents camps que corresponen 

amb les dades de l’usuari. Si algun camp està buit (tots són obligatoris), es mostra aquesta 

mateixa pantalla amb un llistat d’errors. “Contrasenya” i “Repetir Contrasenya” han de 

coincidir, “Email” ha de ser únic (no pot existir ja al sistema) i “Data de naixement” ha de 

ser una data vàlida. 
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events.html 

Aquesta vista mostra el llistat d’esdeveniments i caldrà tenir el nom, data d’inici, tipus i 

imatge dels esdeveniments que es vulguin mostrar. Si fem click en un dels requadres que 

representa un esdeveniment, es mostrarà la seva informació detallada. 

 

 

 



  

107 
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Si fem click a “Mostra els filtres de cerca” s’obrirà un desplegable amb els diferents filtres 

disponibles per fer cerques més concretes segons el que l’usuari desitgi buscar. Caldrà 

tenir el llistat de ciutats intel·ligents per tal de mostrar-les a l’últim filtre, que és un 

selector. Al fer click a “Cerca!” es refresca la mateixa vista, però mostrant els 

esdeveniments que s’adapten a la cerca. 

 

  



  

109 
 

event.html 

La següent pantalla mostra la informació sobre un esdeveniment concret, per tant 

necessita tota la informació de l’esdeveniment corresponent. Si es fa click a “Mapa de 

l’esdeveniment” es mostra un mapa de com arribar al lloc on es celebra i si es fa click a 

“Esdeveniments similars” es mostra un llistat d’esdeveniments similars, que són enllaços a 

la informació detallada de cadascun d’aquests. 
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events.html  (autenticat) 

Si estàs autenticat com a usuari registrat, el menú que es mostra és lateral i et permet 

accedir de forma ràpida al perfil (“Perfil”), al llistat d’esdeveniments (“Cercar 

esdeveniments”), als esdeveniments als que t’hagis subscrit (“Esdeveniments preferits”) i al 

tancament de la sessió (“Sortir”). També es pot canviar l’idioma i descarregar el manual 

d’usuari, com es pot veure a la següent imatge. 
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event.html  (autenticat) 

Si estàs autenticat com a usuari registrat tens més funcionalitats disponibles quant als 

esdeveniments. A més de les funcionalitats ja comentades, pots afegir l’esdeveniment a 

Google Calendar (“Afegeix-lo a Google Calendar”), descarregar la informació d’aquest en 

PDF (“Descarrega l’esdeveniment”), et pots subscriure a l’esdeveniment (“Subscriure’s a 

l’esdeveniment”) i compartir l’esdeveniment a alguna xarxa social (“Comparteix 

l’esdeveniment”). Si els artistes de l’esdeveniment tenen un email de contacte associat, es 

mostrarà una icona de email al costat del nom de l’artista, que ens portarà al formulari de 

contacte (contact.html). 
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contact.html 

Aquesta vista mostra el formulari de contacte amb l’artista d’un esdeveniment. Els camps 

“De” i “A” que representen l’emissor i el destinatari de l’email mostren els corresponents 

emails i només són camps de lectura, no es poden modificar. Els camps “Assumpte” i “Cos 

del missatge” són obligatoris. 
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calendars.html 

Aquesta pantalla es mostra quan indiquem que volem afegir un esdeveniment a Google 

Calendar després de l’autenticació amb Google. Ens cal la informació dels calendaris de 

l’usuari, la qual s’ha de sol·licitar a Google. Els camps de dates són obligatoris i si 

l’esdeveniment ja té unes dates d’inici i fi, es mostren per defecte als camps 

corresponents. 
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profile.html 

La pantalla del perfil mostra les dades personals de l’usuari i permet mitjançant el botó 

“Modifica el perfil”, modificar les dades personals i mitjançant “Donar-se de baixa” 

eliminar el compte d’usuari i donar-se de baixa. 
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profile_modification.html 

La següent pantalla permet a l’usuari modificar les seves dades personals. Els camps són 

els mateixos que els del registre, per tant cal tenir el llistat de països existents per si 

l’usuari vol canviar la seva nacionalitat. Tots els camps són obligatoris excepte els 

relacionats amb la contrasenya, que només s’hauran d’omplir si l’usuari vol modificar-la. 

L’email no es pot modificar, ja que és d’alguna manera, el que identifica l’usuari i no es 

permet canviar-lo. 
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subscribed_events.html 

Aquesta pantalla mostra el llistat d’esdeveniments als que l’usuari s’ha subscrit, per tant 

cal el llistat d’esdeveniments subscrits. La vista conté un llistat i si fem click a sobre de cada 

element es mostra la informació detallada de l’esdeveniment. Tanmateix es poden 

esborrar les subscripcions mitjançant la creu vermella situada a la dreta de cada element. 
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sources.html 

Aquesta vista mostra el llistat de fonts de dades obertes, per tant ens cal tot el llistat de 

fonts de la base de dades. Funciona de la mateixa manera que el llistat de subscripcions, si 

fem click sobre un element es mostra la informació. Tenim la opció d’eliminar una font 

mitjançant la creu vermella situada a la dreta de cada element o modificar-la mitjançant la 

icona taronja d’edició. Per altra banda poden afegir noves fonts (“Afegir font de dades 

obertes”) i actualitzar les dades obertes de la base de dades (“Actualitzar dades obertes”). 
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new_source.html 

Aquesta pantalla mostra el formulari de creació d’una nova font de dades obertes. Ens cal 

el llistat de ciutats intel·ligents per mostrar-les al selector de nom “Ciutat” i tots els camps 

són obligatoris excepte “O afegeix una ciutat”, que s’explicarà a continuació. Com a 

peculiaritat cal ressaltar que el camp “Fitxer de configuració” és del tipus File i que es pot 

seleccionar una ciutat intel·ligent ja existent (“Ciutat”) o crear una de nova (“O afegeix una 

ciutat”).  
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source_modification.html 

Aquesta última vista representa el formulari d’edició d’una font de dades obertes. És 

idèntic que el formulari de creació d’una nova font de dades obertes però el camp “Fitxer 

de configuració” no és obligatori.  
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Mapa navegacional 

Aquest mapa navegacional, per simplificar, no inclou les navegabilitats des dels menús d’autenticat i no autenticat ni el tancament de sessió (que 

porta al home.html), excepte si està indicat (per exemple amb el perfil). Tampoc inclou la descarrega del manual d’usuari i el canvi d’idioma, ja que 

estan inclosos al menú i sempre mostren la pàgina que s’estava visualitzant abans de fer l’acció pertinent. Els comentaris de cada fletxa es refereixen 

a ”Botó o enllaç clicat [aclariments]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa navegacional de l’aplicació web. 
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6.2.1.2 Disseny intern 

A nivell de disseny intern, es mostraran dos tipus de diagrames. En primer lloc, els 

diagrames d’interacció, que ens donen una visió general de com es comuniquen els 

diferents components de la capa de presentació i com interactuen tant amb l’usuari com 

amb la capa de domini. En segon lloc, els diagrames de seqüència, que ens mostren en 

detall aquesta visió general vista als diagrames d’interacció. Ambdós tipus de diagrames 

estaran basats en el patró Model-Vista-Controlador i interactuaran directament amb els 

serveis per comunicar-se amb la capa de domini.  

Per tal de millorar la comprensió dels diagrames d’interacció, s’han dividit agrupant 

funcionalitats que es troben properes o que estan molt relacionades. A continuació de 

cada diagrama d’interacció trobarem els diagrames de seqüència corresponents, detallant 

tota aquesta interacció vista prèviament. 
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Diagrama d’interacció d’un usuari no registrat/autenticat i iniciar sessió 

El diagrama inclou registrar-se, buscar esdeveniments des de la pantalla inicial (home.html), consultar la informació d’un esdeveniment, consultar un 

esdeveniment similar i iniciar sessió. Els diagrames de seqüència de cadascuna d’aquestes accions es troben a continuació.  
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Diagrama de seqüencia de registrar-se 
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Diagrama de seqüència de buscar esdeveniments 
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Diagrama de seqüència de consultar esdeveniments i de consultar un esdeveniment similar 
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 Diagrama de seqüència d’iniciar sessió 
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Diagrama d’interacció de tots els usuaris 

Aquest diagrama inclou les funcionalitats que l’usuari por sol·licitar sempre que vulgui a través de l’aplicació, independentment de quin tipus d’usuari 

sigui. Aquestes són canviar l’idioma de l’aplicació i descarregar la guia o manual d’usuari. Per simplificar el diagrama, ja que ja s’ha vist el procés de 

crear home.html, no s’ha inclòs en aquest diagrama i s’ha utilitzat aquesta vista per mostrar la interacció, però podria ser qualsevol altra.  

 

zz   
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Diagrama de seqüència de canviar d’idioma 
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Diagrama de seqüència de descarregar el manual o guia d’usuari 
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Diagrama d’interacció d’un usuari registrat/autenticat i els esdeveniments 
El diagrama inclou la cerca d’esdeveniments, la consulta d’un esdeveniment i la consulta d’un esdeveniment similar, on els diagrames són iguals que 

els ja vistos, excepte en la cerca, on el formulari d’on s’extreuen les dades per filtrar és diferent, com es pot veure al diagrama següent. També inclou 

descarregar un esdeveniment, subscriure’s a un esdeveniment, afegir-lo a Google Calendar i contactar amb un performer d’un esdeveniment.  
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Diagrama de seqüència de subscriure’s o marcar un esdeveniment i de descarregar un esdeveniment.  
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Diagrama de seqüència de contactar amb un artista o performer d’un esdeveniment 
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Diagrama de seqüència d’afegir un esdeveniment a Google Calendar 

 



  

137 
 

Diagrama d’interacció d’un usuari registrat/autenticat i el perfil d’usuari 

El diagrama inclou la consulta i la modificació de les dades personals i donar-se de baixa. 

 

 



  

138 
 

Diagrama de seqüència de consultar les dades personals i donar-se de baixa 
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Diagrama de seqüència de modificar les dades personals 
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Diagrama d’interacció d’un usuari registrat/autenticat i els seus esdeveniments marcats 

Aquest diagrama inclou consultar els esdeveniments marcats i desmarcar o deixar d’estar subscrit a un esdeveniment. 

 



  

141 
 

Diagrama de seqüència de veure els esdeveniments marcats 
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Diagrama de seqüència de desmarcar un esdeveniment 
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Diagrama d’interacció de l’àrea d’administrador 

Aquest diagrama inclou afegir, editar, eliminar i consultar les diferents fonts de dades obertes. També inclou l’actualització de les dades obertes 

d’esdeveniments, que a nivell de capa de domini interactuarà amb el sistema d’integració de dades obertes. 
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Diagrama de seqüència de veure el llistat de fonts de dades obertes 

 

 

 

 



  

145 
 

Diagrama de seqüència d’eliminar una font de dades obertes 
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Diagrama de seqüència d’afegir una nova font de dades obertes 
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Diagrama de seqüència de modificar una font de dades obertes 
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Diagrama de seqüència d’actualitzar les dades obertes 
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6.2.2 Capa de domini  

La capa de domini és l’encarregada de realitzar la lògica del sistema, comunicar-se amb la 

capa de dades per agafar la informació de la base de dades i transmetre tota la informació 

processada a la capa de presentació per tal que l’usuari pugui veure-la a través de les 

vistes. Estarà formada pels serveis, que faran la funció de controladors del domini.  

6.2.2.1 Diagrama de classes del domini 

El diagrama de classes del domini mostra els diferents components del domini, que en 

aquest cas són els diferents serveis amb les operacions corresponents de cadascun. 
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6.2.2.2 Diagrames de seqüència 

El diagrama de classes només ens mostra els components del domini, però no com 

interactuen aquests amb la resta de capes. A través dels diagrames de seqüència, els quals 

estaran ordenats seguint un ordre similar als diagrames de seqüència de la capa de 

presentació, veurem com és aquesta interacció. 

Tots els usuaris 
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Usuaris no registrats/autenticats i iniciar/tancar sessió 
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Usuaris registrats/autenticats i esdeveniments 
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Usuaris registrats/autenticats i perfil d’usuari 
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Usuaris registrats/autenticats i esdeveniments marcats/subscrits 
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Àrea de l’administrador 
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6.2.3 Capa de dades 

La capa de dades conté les classes encarregades de realitzar les operacions relacionades 

amb la persistència de les dades, és a dir, interactuen amb la base de dades del sistema. En 

el cas del sistema que estem dissenyant, els encarregats de realitzar la persistència de 

dades seran els repositoris i els models. En el disseny plantejat, si es vol fer una consulta 

CRUD (Create, Read, Update and Delete) d’una taula, es farà a través del model, passant 

pel repositori corresponent, i si és una consulta més complexa, es farà a través del 

repositori directament. 

6.2.3.1 Diagrama de classes de la capa de dades 

El diagrama de classes de la capa de dades s’ha dividit en dos paquets, el primer dels quals 

inclou els repositoris i la interfície a la qual implementen, i el segon inclou els models i les 

relacions entre ells. La interficie dels repositoris només indica el comportament de les 

seves implementacions, però no permet polimorfisme. 

 

Per qüestions d’espai i visibilitat el paquet de models no inclou les operacions, però totes 

les classes tenen una sèrie d’operacions per a realitzar la persistència de dades, les quals 

s’explicaran a continuació:  
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 find(id). Aquesta operació llança una consulta a la base de dades per trobar una 

fila de la taula per identificador. L’equivalent en SQL seria: “SELECT FROM taula t 

WHERE t.id = id;”. 

 all(data). Aquesta operació llança una consulta a la base de dades per trobar un 

element segons uns criteris de cerca (data, que és un array associatiu on la clau és 

la columna de la taula i el valor, el valor de la columna). Si data està buit agafa tots. 

Un exemple en SQL seria: “SELECT FROM taula t WHERE t.dataclau1 = t.datavalue1 

AND t.dataclau2 = t.datavalue2;”. 



  

174 
 

 save(). Aquesta operació llança una consulta a la base de dades per crear o 

actualitzar una de les files de la taula associada al model. Si ja existeix a la taula, 

actualitza, sinó el crea. Els equivalents en SQL serien un INSERT per crear i un 

UPDATE per actualitzar. 

 delete(id). Aquesta operació llança una consulta a la base de dades per eliminar la 

fila amb identificador id. L’equivalent en SQL seria: “DELETE FROM taula t WHERE 

t.id = id;”. 

Per veure quina és la interacció entre un repositori i un model, a continuació podrem 

veure-la a través d’un diagrama de seqüència. L’exemple seria donar de baixa un usuari, i 

per tant, eliminar-lo. La funció cridada sobre el model podria ser qualsevol de les llistades 

anteriorment. 

 

 

 

  



  

175 
 

6.3 Esquema de la base de dades 

A continuació es mostra l’esquema de la base de dades, incloent els camps i les claus 

foranes i primàries de cada taula. A Thing, User i SubscribedEvents se’ls han afegit els 

camps created_at i updated_at per saber quan s’han creat i modificat cadascuna de les 

files de les diferents taules, només per tenir un registre dels temps. 

Thing (id, additionalType, alternateName, description, name, image, sameAs, url, 

created_at, updated_at)  

Person (id, gender, familyName, birthDate, nationality) nationality referencia a Country 

(id) i id referencia a Thing (id) 

Event (id, startDate, endDate, doorTime, duration, typicalAgeRange, type, eventStatus, 

location) eventStatus referencia a EventStatusType (id), location referencia a Place (id) i id 

referencia a Thing (id) 

Intangible (id) id referencia a Thing (id) 

Organization (id, email, event) event referencia a Event (id) i id referencia a Thing (id) 

Place (id, geo, address) geo referencia a GeoCoordinates (id), address referencia a 

PostalAddress (id) i id referencia a Thing (id) 

AdministrativeArea (id) id referencia a Place (id) 

Country (id) id referencia a AdministrativeArea (id) 

City (id) id referencia a AdministrativeArea (id) 

Offer (id, price, priceCurrency, event, availability) event referencia a Event (id), availability 

referencia a ItemAvailability (id) i id referencia a Intangible (id) 

Enumeration (id) id referencia a Intangible (id) 

ItemAvailability (id, availability) id referencia a Enumeration (id) 

EventStatusType (id, status) id referencia a Enumeration (id) 

StructuredValue (id) id referencia a Intangible (id) 

GeoCoordinates (id, latitude, longitude) id referencia a StructuredValue (id) 

ContactPoint (id) id referencia a StructuredValue (id) 

PostalAddress (id, streetAddress, addressRegion, postalCode) id referencia a ContactPoint 

(id) 
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User (id, email, password, role, defaultCity, person, created_at, updated_at)  defaultCity 

referencia a OpenDataCity (id) i person referencia a Person (id) 

SubscribedEvent (id, name, description, url, startDate, address, type, city, 

associatedEvent, user, created_at, updated_at) user referencia a User (id) 

OpenDataCity (id, name) 

OpenDataSource (id, url, description, extension, lastUpdateDate, updateInterval, 

configurationFilePath, city) city referencia a OpenDataCity (id) 
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6.4 Disseny del sistema d’integració 

En aquest apartat es detalla el disseny intern del sistema d’integració de dades obertes. Es 

van plantejar diverses alternatives quant a arquitectura i finalment es va optar per una 

d’elles. En aquest apartat es plantejaran les alternatives, es descriurà l’arquitectura 

escollida i finalment trobarem el diagrama de classes i els diagrames de seqüència del 

sistema d’integració de dades obertes, és a dir, el disseny detallat. 

6.4.1 Alternatives 

Els dos requisits principals que el sistema d’integració de dades obertes havia de complir 

són que, en primer lloc, l’arquitectura fos suficientment consistent com per a poder afegir 

noves ciutats intel·ligents al sistema, i per tant dades oberts, de forma fàcil. En segon lloc 

el sistema havia de ser compatible a diversos formats, per tant ser capaç de interpretar les 

dades d’aquests formats, i que afegir-ne de nous fos intuïtiu i ràpid. Durant l’etapa de 

disseny es van plantejar diverses alternatives que complien aquests dos requisits 

establerts, les quals es descriuran a continuació. 

Primera alternativa 

La primera alternativa consistia en tenir una interfície que definís el comportament de les 

seves implementacions. Aquesta interfície es comunicaria amb la base de dades per tal 

d’emmagatzemar les dades dels nous esdeveniments i cadascuna de les seves 

implementacions s’encarregaria de tractar una font concreta de dades obertes. Per tant 

tindríem una implementació de la interfície per cada font de dades obertes, que llegiria les 

dades obertes de la corresponent font i processaria les dades obtingudes per tal d’obtenir 

els esdeveniments, per posteriorment emmagatzemar-los a la base de dades de l’aplicació 

web. A la figura que trobem a continuació es pot observar com seria l’arquitectura 

d’aquesta primera alternativa.  
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Figura 13. Arquitectura de la primera alternativa. 

Segona alternativa 

La segona alternativa consistia en dividir el sistema d’integració de dades obertes en dos 

components, els lectors i els escriptors. Cadascun d’aquests estaria format per una 

interfície i les seves implementacions.  

En el cas dels lectors, les implementacions correspondrien a cada format, és a dir, tindríem 

una implementació per cada format que tractéssim i la finalitat d’aquest component seria 

el de llegir les dades obertes i transformar-les a un format amigable pel sistema 

d’integració. En el cas dels escriptors, s’encarregarien de transformar les dades rebudes 

pel lector corresponent, a dades que la base de dades de l’aplicació web entengués. 

Per fer la corresponent transformació, el sistema d’integració contindria un fitxer de 

transformacions, que indicaria, per cada camp de la base de dades de cada taula, quins 

“sinònims” hauria de buscar a les dades transformades pels lectors per completar la 

informació de cada esdeveniment. A la figura 14 es mostra com seria l’arquitectura 

d’aquesta alternativa. 
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Figura 14. Arquitectura de la segona alternativa. 

Tercera alternativa 

La tercera i última alternativa seguirà una arquitectura idèntica a la de la segona 

alternativa, però la transformació de dades dels lectors a dades de la base de dades 

funcionaria de forma diferent. En comptes de tenir un fitxer de transformacions global, 

cada font de dades que vulguem integrar tindria associat un fitxer de configuració que 

indicaria com fer la transformació de dades específica per cada font. A la següent figura es 

mostra com seria l’arquitectura d’aquesta alternativa.  

 

Figura 15. Arquitectura de la tercera alternativa. 
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6.4.2 Disseny de l’arquitectura escollida 

La primera alternativa és una arquitectura que té les seves similituds amb la de CitySDK, 

descrita a l’estat de l’art, i tot i que la idea del projecte era crear una solució pel problema, 

es creu que seria més interessant si aquesta fos totalment diferent a la proposada per 

CitySDK. A nivell d’arquitectura, el punt feble és aparentment l’addició de noves ciutats, ja 

que si volem afegir una nova font de dades obertes hem d’afegir una implementació de la 

interfície. Conseqüentment, si tenim moltes ciutats al sistema, tindrem moltes 

implementacions que possiblement contenen codi repetit i a la llarga pot provocar que el 

sistema sigui difícil de mantenir. Aquests dos factors han propiciat que aquesta primera 

alternativa es descartés. 

La segona i la tercera alternativa són molt similars en quan a arquitectura, però aquesta 

manera tant diferent de tractar la transformació de dades obertes a elements de la base 

de dades ha provocat que finalment s’escollís una de les dues de manera clara. Els factors 

determinants han estat els descrits a continuació. 

Quant a la segona alternativa, no queda molt clar si el fitxer de transformació es quedarà 

una mica limitat a la llarga. Per exemple, un element de la font de dades obertes té un 

nom concret (“name”), però per una font de dades indica un concepte (“nom de 

l’esdeveniment) i per una altra font, un altre concepte (“nom del carrer”). Si estem 

associant sinònims a cada columna de cada taula de la base de dades i dos comparteixen el 

mateix sinònim, pot provocar un conflicte a l’hora de processar les dades obertes. 

A diferència del fitxer de transformacions, que proposava una manera general de tractar la 

transformació de dades, els fitxers de configuració proposen una alternativa específica per 

cada font de dades obertes, per tant ens permet orientar el fitxer totalment a les dades 

obertes de la font que tractarà. La primera alternativa proposava una solució semblant, 

però afegint implementacions, fet que podia complicar la mantenibilitat. Es podria pensar 

que en aquest cas tindrem el mateix problema, però els fitxers de configuració no tenen 

tanta complexitat com pot ser el codi de la implementació i es creu que el seu 

manteniment no serà un malson. 

Tots aquests factors han propiciat que l’alternativa escollida sigui la tercera. No s’ha tingut 

en compte cap tipus de criteri de rendiment, ja que aquest projecte no es centra en buscar 

la millor solució. Tot i així es creu que l’arquitectura escollida facilitarà de manera més 

evident, tant el procés d’afegir ciutats, com el d’afegir formats, i per tant, ha estat 

l’alternativa escollida. A continuació es mostrarà visualment com serà l’arquitectura 

proposada, la qual ha evolucionat, però és semblant al que s’ha vist a la figura 

corresponent a la tercera alternativa. 
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Figura 16. Arquitectura lògica del sistema d’integració de dades. 

 

El sistema d’integració de dades obertes estarà format per quatre components clau: 

 Readers. És el component que s’encarregarà de llegir les dades obertes i 

transformar-les a un format amigable pel sistema d’integració de dades. 

Internament estarà format per diversos readers que individualment s’encarregaran 

de tractar un format específic de dades obertes. Per exemple si volem tractar 

formats com XML, JSON, tindrem un reader per cadascun d’aquests formats. 

 Writers. És el component que s’encarregarà de transformar les dades obtingudes 

per algun dels readers a consultes SQL mitjançant les quals emmagatzemarà la 

informació sobre esdeveniments a la base de dades de l’aplicació web. 

 Integration System. Aquest component realitza la funció de façana, rebrà fonts de 

dades obertes de l’aplicació web i serà el responsable d’escollir quin reader s’ha de 

fer servir. Un cop aquest reader hagi llegit les dades de la font de dades obertes, es 

comunicarà amb el writer corresponent per enviar-li les dades i que aquest faci la 

seva funció. 

 Fitxer de configuració. Aquest fitxer ens permetrà fer la conversió de cada 

element dels fitxers de dades obertes al seu lloc dins la base de dades de l’aplicació 

web, indicant-nos a quina taula i a quina columna d’aquesta taula corresponen. Al 

capítol d’implementació es detalla com funciona exactament.  
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6.4.3 Disseny detallat 

En aquest apartat es detallarà el disseny mitjançant un diagrama de classes i per veure com 

interaccionen els diferents components es faran els diagrames de seqüència pertinents. 

6.4.3.1 Diagrama de classes 

Al diagrama que trobem a continuació podem apreciar els tres components descrits 

anteriorment. Tant els readers com els writers implementen una interfície que no permet 

polimorfisme però si que indica el comportant de les implementacions, per tal de tenir una 

guia de com s’han d’implementar els nous readers i writers. Si volem afegir algun reader o 

writer només hem de crear una implementació nova de la corresponent interfície, per tant 

no s’ha de canviar en cap moment el codi ja existent. 

 

 

 

6.4.3.2 Diagrames de seqüència 

Per acabar aquesta descripció detallada de l’arquitectura del sistema d’integració de dades 

obertes, a continuació podem veure el diagrama de seqüència que mostra la interacció 

entre els diferents components responsables de la integració de dades obertes. 

L’IntegrationService forma part de la capa de domini de l’aplicació web i és l’encarregat de 

comunicar-se amb el sistema d’integració. 
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6.5 Arquitectura física 

En aquesta última secció de l’apartat de disseny es mostra de forma visual com es 

desplegaria el sistema a desenvolupar en un entorn de producció. Estarà formada per 

quatre components: 

 Client. Està format pel navegador web des d’on els usuaris del sistema faran les 

peticions pertinents per fer ús de l’aplicació. El client conté una part de la capa de 

presentació, que són les pàgines que visualitzarà l’usuari a través del navegador 

web. 

 Servidor. El servidor web contindrà l’aplicació web, incloent el sistema d’integració 

de dades obertes i la base de dades. El servidor conté la resta de capes de 

l’aplicació web, incloent la part de la capa de presentació corresponent als 

controladors. 

 Serveis externs. Serveis de Google Maps, Google Calendar, Mailgun i les diferents 

xarxes socials amb les que es comunicarà l’aplicació. 

 Dades obertes. Fonts de dades obertes amb les que es comunicarà el sistema 

d’integració de dades obertes. 

 

 

Figura 17. Arquitectura física del sistema. 
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7. Implementació 

La implementació és l’etapa on s’agafen els requisits definits a l’especificació i el disseny 

detallat al capítol anterior i es crea el producte a través d’unes tecnologies concretes. Per 

tant, en aquest capítol es detallaran les diferents tecnologies que s’han fet servir per 

implementar tant l’aplicació web com el sistema d’integració de dades obertes. Tanmateix 

es detallaran alguns elements que s’han fet servir de cara a implementar el procés 

d’integració de dades obertes, com són els fitxers de configuració i els formats de dades 

obertes que s’han tractat. 

7.1 Aplicació web 

L’aplicació web ha estat desenvolupada fent servir tecnologies web, com són HTML5, 

CSS3, Javascript per generar les pàgines i per la part del servidor s’ha fet servir el 

llenguatge de programació PHP. Tots són llenguatges amb els que el desenvolupador del 

projecte ha treballat prèviament i per això s’ha decidit escollir aquests.  

Actualment trobem al mercat diferents frameworks, que són patrons que podem fer servir 

a l’hora d’implementar una aplicació. La gràcia de fer servir un framework és que ja et 

porta implementades certes funcionalitats i segueix certs patrons de disseny que ajuden a 

que puguis desenvolupar l’aplicació de manera més ràpida, sense haver de començar de 

zero. 

Per a implementar l’aplicació web s’ha fet servir el framework Laravel, que està basat en el 

patró MVC, per tant s’adapta molt bé a l’arquitectura proposada. Tanmateix el 

desenvolupador del projecte ja l’havia fet servir prèviament i ha facilitat la implementació 

de l’aplicació web. L’IDE (Integrated Development Environment) utilitzat ha estat el 

PHPStorm, que està enfocat a desenvolupar aplicacions en PHP.  

 

 

Figura 18. Tecnologies utilitzades a la fase d’implementació i testing. 
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La versió utilitzada de Laravel ha estat la 4.2, i la raó per la qual no s’ha fet servir la ultima 

versió estable, la 5, és perquè és molt nova i es volien evitar incompatibilitats. Aquest 

framework té un component anomenat IoC (Inversion of Control), que ens permet 

gestionar les dependències de les diferents classes mitjançant la Dependency Injection o 

injecció de dependències, que és un patró de disseny que s’utilitza per eliminar les 

dependències de les classes hardcoded. Tot i que als diagrames de disseny aquestes 

dependències són creades, com per exemple quan un controlador crea un servei, a l’hora 

d’implementar s’ha aprofitat aquest component de Laravel. 

7.1.1 Gestor de bases de dades 

Per tal de gestionar la base de dades de l’aplicació web s’ha fet servir la eina Open Source 

anomenada Sequel Pro que permet dissenyar, administrar, modificar i mantenir bases de 

dades MySQL d’una manera molt intuïtiva i mitjançant una interfície gràfica atractiva.  

 

 

Figura 19. Eina per gestionar bases de dades MySQL anomenada Sequel Pro. 
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7.1.2 APIs utilitzades 

Una API o Application Program Interface és una sèrie de eines o protocols que ens 

permeten comunicar-nos amb serveis externs d’una manera fàcil i ràpida, simplement 

enviant missatges. Per a desenvolupar l’aplicació web s’ha requerit l’ús de diferents APIs, 

les quals s’explicaran breument a continuació. 

API de Google Calendar 

Per tal d’afegir la informació d’un esdeveniment al Google Calendar de l’usuari s’ha fet ús 

d’aquesta API. La comunicació amb el servei ha estat a través del servidor mitjançant una 

API en llenguatge PHP que proporciona Google. A continuació tenim un exemple de codi 

d’aquesta API en llenguatge PHP. 

 

Figura 20. Exemple de codi en el que es demana la llista de calendaris un cop autenticat l’usuari. 

API de Google Maps 

Per tal de mostrar la ruta per arribar un esdeveniment s’ha fet ús de la API de Google 

Maps. S’ha intentat fer a través del servidor però al final s’ha fet servir la API JavaScript 

que proporciona Google. 

API de Google+ 

Per tal que l’usuari pogués compartir un esdeveniment a les xarxes socials s’ha afegit el 

botó de compartir de Google+. També funciona a través del client i en JavaScript, incloent 

la llibreria JavaScript i afegint el botó en HTML a la vista corresponent, com podem veure a 

la següent figura. 

 

 

Figura 21. Exemple de codi per afegir el botó de compartir a Google+. 
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Mailgun 

Laravel ve preparat per fer servir el servei de missatgeria Mailgun i s’ha aprofitat perquè 

els usuaris puguin enviar els emails als artistes de manera fàcil i ràpida. 

7.2 Sistema d’integració de dades obertes 

El sistema d’integració de dades obertes ha estat implementat utilitzant el framework 

Laravel també, però s’han utilitzat el màxim de funcions natives del llenguatge PHP, 

facilitant, si es decideix fer en un futur, que no sigui difícil adaptar el codi existent per tal 

que sigui independent del framework. Per aquest projecte s’ha decidit deixar-ho així per 

qüestions de temps. 

7.2.1 Formats implementats 

Com s’ha comentat al llarg del projecte, un dels objectius principals del sistema 

d’integració de dades obertes era que l’arquitectura permetés afegir nous formats de 

forma fàcil. L’arquitectura actual ho permet però per aquest projecte només s’ha treballat 

amb dos formats que es descriuran a continuació. 

JSON 

JSON (JavaScrip Object Notation) és un format lleuger d’intercanvi de dades, fàcil 

d’escriure i llegir per qui l’utilitzi. També és fàcil de generar i parsejar, i com és un format 

de text totalment independent a qualsevol llenguatge, però amb convencions semblants a 

llenguatges com C, C++, Java o JavaScript, fa que sigui el llenguatge ideal per a l’intercanvi 

de dades i molt utilitzat per publicar dades obertes. Els fitxers JSON estan construïts 

seguint dues estructures: 

 Una col·lecció de parells de noms o valors. En molts llenguatges es tradueix com a 

un objecte o una array associativa (una array formada per parells de noms o 

valors), com en el cas de PHP. Aquests parells de valors estan separats per “:” i del 

següent parell mitjançant una “,”. L’objecte esta delimitat per “{“ i “}”, com es pot 

veure a la següent figura. 

 

 

Figura 22. Objectes en JSON. 
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Figura 23. Exemple d’objecte en JSON. 

 

 Una llista ordenada de valors, que en PHP l’equivalent seria una array. Aquests 

valors poden ser strings, números, objectes, arrays, null, true o false. Cada valor 

esta separat del següent mitjançant una “,” i la llista està delimitada per “[“ i “]”, 

com es pot veure a la següent figura. [34] 

 

 

Figura 24. Llistes en JSON. 

 

 

Figura 25. Exemple de llista que conté objectes, en JSON. 

  

XML 

XML (eXtensible Markup Language) és un llenguatge de marcatge per documents que 

contenen informació estructurada. Ens permet etiquetar la informació que conté el 

document, de manera que podem realitzar aquesta estructuració de la informació i saber a 

que es refereix cada contingut. Per tant, transmetre informació mitjançant documents 

etiquetats fent ús d’aquest llenguatge és molt comú i és utilitzat molt freqüentment per 

oferir dades obertes. [35] 
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Figura 26. Exemple de la figura anterior, però en format XML. L’exemple ha estat extret de [34]. 

7.2.2 Fitxers de configuració 

Uns elements molt importants que s’han utilitzat per a integrar les dades obertes són els 

fitxers de configuració. Aquests són fitxers que ens permeten fer la conversió de cada 

element dels fitxers de dades obertes a el seu corresponent lloc dins la base de dades de 

l’aplicació web. Tindrem un fitxer de configuració per cada font de dades obertes, en 

format JSON i  amb una estructura concreta que es detallarà a continuació. 

Aquest fitxer ens indica, per cada taula de la base de dades relacionada amb els 

esdeveniments, on hem d’anar a buscar l’objecte (la futura fila dins la taula corresponent) 

dins el fitxer de dades obertes i on trobar els diferents atributs de cada objecte. És 

important aclarir que aquest fitxer s’utilitzarà a l’hora de buscar elements dins l’array 

obtingut a partir del fitxer de dades obertes corresponent (un cop el reader corresponent 

depenent del format hagi fet la transformació). La millor manera d’entendre el seu 

funcionament és veient un exemple, com el de la figura següent. 

 

Figura 27. Fitxer de configuració de les dades obertes sobre exposicions dins la ciutat de Gijón. 
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Com podem veure, tenim un objecte de JSON, anomenat directorio que conté la resta de 

dades. Aquest primer element ens dirà quina és la clau que correspon a un esdeveniment, 

ja que dins l’array de dades obertes tindrem una clau que es repetirà per a cada element 

que sigui un esdeveniment, que en aquest cas és directorio. Cadascun dels parells clau-

valor que trobem dins de directorio es refereixen a columnes de la taula d’esdeveniments i 

com trobar-los, sempre que el valor no sigui un conjunt de claus-valor com en el cas de 

direccion. D’aquest cas en parlarem després.  

Cadascun d’aquests parells clau-valor que hem dit que són atributs tindran la següent 

forma: “clau que hem de buscar”: “taula on anirà:columna de la taula”, com per exemple 

“tipo”: “events:type”, que el que vol dir és que cal que es busqui la clau tipo, s’agafi el 

valor d’aquesta clau i quan es guardi l’esdeveniment, anirà a la taula events i a la columna 

type. La raó per la qual trobem atributs amb events o things a “taula on anirà” és perquè 

s’ha aprofitat l’herència i un event hereta d’un thing i d’aquesta manera concretem on 

anirà exactament l’atribut corresponent. 

Tornant al cas de direccion, aquest tipus d’estructura dins el fitxer de configuració, que és 

un objecte de JSON, es pot referir a la localització de l’esdeveniment, a una oferta o a un 

performer. El que ens indica què és, és el parell clau-valor dins direccion que té com a clau 

class_name, el valor del qual pot ser offers, locations o organizations. Depenent del valor 

de class_name, podrem indicar una sèrie de taules o unes altres: 

 offers: offers. 

 organizations: organizations, things. 

 locations: things (es refereix a la taula things, que és la superclasse de la location o 

Place del esdeveniment o Event), postalAddresses, geoCoordinates. 

En aquest cas com posa locations, el que ens diu el fitxer de configuració és que dins de 

cada esdeveniment i dins la clau direccion, trobarem tots els atributs (o columnes de les 

taules) que estan relacionats amb la localització de l’esdeveniment. Més endavant veurem 

un altre exemple on es veuen ofertes i performers.  

Si class_name és locations, haurem de posar un segon parell de clau-valor que com a clau 

tingui “city_name” i com a valor “things:name” que el que diu és que com a nom de la 

ciutat on està localitzat l’esdeveniment, s’agafi el nom de ciutat de la font de dades 

obertes, que en aquest cas serà Gijón i que és guardi a la taula things i a la columna name.  

Un cop analitzat el primer exemple de fitxer de configuració, es veurà un segon exemple 

més complert on un esdeveniment té ofertes, performers i localització. 
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Figura 28. Fitxer de configuració de les dades obertes sobre esdeveniments dins la ciutat de Nova York. 

En aquest exemple podem veure tots els elements en joc i funciona exactament de la 

mateixa manera que l’anterior exemple. La única peculiaritat en aquest cas és la clau 

“performers:name”. Normalment els fitxers de dades obertes, si tenen un element (per 

exemple performers, que indica un conjunt) i dins una llista d’elements (normalment amb 

el tag del pare però en singular, en aquest exemple seria performer), com les claus dins 

una array associativa no es poden repetir, ho transforma a una forma determinada. En el 

cas de la figura 28, un esdeveniment dins l’array associatiu pot tenir un o més d’un 

performer, i això provoca que tingui una estructura diferent depenent del cas.  

 Si tenim més d’un, l’array té la forma de la figura 29. Primer performers, dins 

performer, que és una array de dos posicions (dos performers) i dins de cada 

posició de l’array performers les dades del performer. 
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Figura 29. Jerarquia de l’array en el cas en que hi ha més d’un performer. 

 

 Si tenim un, l’array té la forma de la figura 30. Primer performers i dins performer, 

el valor del qual ja són les dades del performer. 

 

 

 

Figura 30. Jerarquia de l’array en el cas en que només hi ha un performer. 

 

Com podem veure, l’estructura és totalment diferent i és un problema que s’ha de tractar 

en temps d’execució. La solució proposada és afegint darrera de performers i separat per 

“:” una paraula que serà anomenada empremta. Aquesta empremta és una de les claus 

que correspon a un atribut i ha d’existir en tots els performers, sinó no es pot garantir que 

funcioni correctament. En aquest cas l’empremta és name perquè és un atribut que 

normalment sempre trobarem, sempre ens donaran el nom de l’artista. Fent ús de 

l’empremta, l’algorisme d’integració sap si trobarà les dades directament al valor de la clau 

performer (cas en que només tenim un artista) o més endins (cas en que tenim més d’un 

artista)  i automàticament tracta les dades perquè la integració funcioni correctament. 

Per últim, cal recordar que quan un administrador del sistema afegeixi una nova font de 

dades obertes a l’aplicació haurà de pujar el corresponent fitxer de configuració que li dirà 

al sistema d’integració de dades obertes com ha de tractar les dades de la nova font. 
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8. Pla de proves 

En aquest capítol es descriurà com s’ha provat que realment les funcionalitats del sistema 

desenvolupat fan el que han de fer, és a dir, que els requisits funcionals i no funcionals 

definits a l’etapa inicial del projecte són satisfets. Per donar com a satisfets els requisits 

funcionals, per cada cas d’ús es provaran diferents escenaris per veure que realment tot 

funciona correctament. Per donar com a satisfets els requisits no funcionals es farà a 

través dels criteris de satisfacció de cada requisit. 

8.1 Proves dels requisits funcionals 

Per provar cada cas d’ús s’han omplert unes taules que trobarem a continuació i que tenen 

tres columnes definides: 

 Escenari: descripció de la prova que es realitzarà. 

 Resultat: resultat de provar l’escenari definit a la anterior columna. 

 Observacions: si cal afegir algun comentari, s’afegirà a aquesta columna. 

 

CU #001: Canviar l’idioma 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha canviat l’idioma (Anglès, Castellà i 
Català) com a usuari no autenticat/registrat, 
com a usuari registrat/autenticat i com a 
administrador 

OK 

Es pot fer des de qualsevol 
pantalla de l’aplicació. 

 

CU #002: Descarregar el manual d’ús 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha descarregat el manual com a usuari no 
autenticat/registrat, com a usuari 
registrat/autenticat i com a administrador 

OK 
El manual es descarrega en 
format PDF. 
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CU #003: Iniciar sessió 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha iniciat sessió amb un usuari vàlid OK Cap observació 

S’ha iniciat sessió amb un usuari no vàlid 
OK 

Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 

 

CU #004: Tancar sessió 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha tancat sessió OK Cap observació 

 

CU #005: Canviar la ciutat de la qual volen veure esdeveniments 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha fet una cerca des de la pantalla inicial 
(home) seleccionant la ciutat que l’usuari 
vol canviar 

OK 

Si l’usuari està autenticat el 
proper cop que cerca es 
guarda la ciutat i es 
selecciona per defecte 

S’ha fet una cerca fent ús dels filtres que es 
troben a la pantalla del llistat 
d’esdeveniments seleccionant la ciutat que 
l’usuari vol canviar 

OK 

Si l’usuari està autenticat el 
proper cop que cerca es 
guarda la ciutat i es 
selecciona per defecte 

S’ha entrat a l’aplicació, s’ha donat 
permisos de GPS i la ciutat on es trobava 
l’usuari era una de les ciutats intel·ligents 
adherides a l’aplicació 

OK 

Mitjançant la geolocaltzació 
de Google s’ha mostrat com 
a ciutat per defecte al 
formulari la ciutat on es 
trobava l’usuari a l’hora de 
visualitzar tant la pàgina 
inicial (home) com la del 
llistat d’esdeveniments. 
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CU #006: Cercar esdeveniments 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha fet una cerca des de la pantalla inicial 
(home) 

OK 

Els esdeveniments mostrats 
compleixen els filtres, amb 
un límit de 50 per evitar 
carregar massa informació 

S’ha fet una cerca fent ús dels filtres que es 
troben a la pantalla del llistat 
d’esdeveniments 

OK 

Els esdeveniments mostrats 
compleixen els filtres, amb 
un límit de 50 per evitar 
carregar massa informació 

S’ha fet una cerca fent ús dels filtres que es 
troben a la pantalla del llistat 
d’esdeveniments sense seleccionar cap 
filtre 

OK 

Es mostren tots els 
esdeveniments, amb un 
límit de 50 per evitar 
carregar massa informació 

S’ha provat una cerca on cap esdeveniment 
compleix els criteris de cerca 

OK 

Es mostra un missatge dient 
que no hi ha esdeveniments 
que compleixin els criteris 
indicats 

 

CU #007: Consultar la informació d’un esdeveniment 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha seleccionat un dels esdeveniments del 
llistat d’esdeveniments 

OK 
Cap observació 

 

CU #008: Consultar com arribar a un esdeveniment 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha obert la pestanya del mapa dins la 
informació d’un esdeveniment qualsevol 

OK 
Es mostra el mapa i com 
arribar 

S’ha obert la pestanya del mapa dins la 
informació d’un esdeveniment que no dona 
informació de la localització d’aquest 

OK 
Es mostra un missatge dient 
que no es pot mostrar el 
mapa 
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CU #009: Consultar un llistat d’esdeveniments relacionats 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha obert la pestanya d’esdeveniments 
similars i es mostra la llista 

OK 
Cap observació 

S’ha obert la pestanya d’esdeveniments 
similars quan no n’hi ha OK 

Es mostra un missatge dient 
que no hi ha esdeveniments 
similars 

 

CU #010: Donar-se d’alta 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha registrat un usuari nou amb tots els 
camps vàlids 

OK 
Es crea l’usuari a la base de 
dades 

S’ha registrat un usuari nou deixant camps 
buits 

OK 
Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 

S’ha registrat un usuari posant dades no 
vàlides, com posar una data no vàlida 

OK 
Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 

 

CU #011: Marcar l’interès per un esdeveniment 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha marcat un esdeveniment des de la 
informació d’un esdeveniment qualsevol 

OK 
S’ha afegit l’esdeveniment 
subscrit a la base de dades 
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CU #012: Desmarcar l’interès per un esdeveniment 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha marcat un esdeveniment des del llistat 
d’esdeveniments marcats OK 

S’ha eliminat 
l’esdeveniment subscrit a la 
base de dades 

 

CU #013: Consultar els esdeveniments marcats 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha consultat el llistat d’esdeveniments 
marcats 

OK 
Cap observació 

S’ha consultat el llistat d’esdeveniments 
marcats i no s’ha marcat cap com a subscrit 

OK 
Es mostra un missatge dient 
que no hi ha cap 

 

CU #014: Contactar amb un artista d’un esdeveniment 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha intentat contactar amb un artista i s’ha 
omplert el formulari correctament 

OK 
L’email ha estat enviat 

S’ha intentat contactar amb un artista i s’ha 
deixat el formulari en blanc 

OK 
Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 

S’ha intentat contactar amb un artista que 
no té email de contacte associat 

OK 
No és possible això 
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CU #015: Descarregar la informació d’un esdeveniment 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha obert la pestanya de descarregar dins 
la pantalla d’informació d’un esdeveniment 
i s’ha clicat al botó de descarrega 

OK 
S’ha descarregat un PDF 
amb la informació 

 

CU #016: Compartir un esdeveniment a les xarxes socials 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha provat a compartir un missatge a 
Google+ des de la pestanya de compartir 
dins un esdeveniment qualsevol 

OK 
Si es mira el perfil a Google+ 
es veu el missatge 

 

CU #017: Afegir un esdeveniment a Google Calendar 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha obert la pestanya d’afegir a Google 
Calendar, s’ha seleccionat calendari i data 
d’inici i fi (en cas de que l’esdeveniment no 
tingui ja data d’inici i fi) 

OK 

Si es comprova el calendari 
corresponent dins el 
compte de Google Calendar 
corresponent, surt 
l’esdeveniment 

S’ha obert la pestanya d’afegir a Google 
Calendar, s’ha seleccionat calendari però no 
la data (en cas de que l’esdeveniment no 
tingui ja data d’inici i fi) 

OK 

Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 

 

CU #018: Consultar les seves dades personals 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha clicat al botó de perfil  es mostren les 
dades 

OK 
Cap observació 
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CU #019: Modificar les seves dades personals 

Escenari Resultats Observacions 

S’han canviat tots els camps del formulari 
de modificació sense deixar cap en blanc 

OK 
A la base de dades les dades 
han estat actualitzades 

S’han deixat alguns camps en del formulari 
en blanc 

OK 
Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 

 

CU #020: Donar-se de baixa 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha donat de baixa un usuari clicant al botó 
de donar-se de baixa a la pantalla on es 
mostren les dades personals 

OK 
S’ha esborrat l’usuari de la 
base de dades i ja no està 
autenticat a l’aplicació 

 

CU #021: Afegir una font de dades obertes al sistema 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha clicat al botó d’afegir nova font i s’han 
omplert tots els camps del formulari 

OK 
S’ha creat la font a la base 
de dades 

S’ha clicat al botó d’afegir nova font sense 
omplir tots els camps del formulari 

OK 
Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 
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CU #022: Veure el llistat de fonts de dades obertes 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha iniciat sessió com a administrador i al 
entrar es mostra el llistat de fonts 

OK 
Cap observació 

S’ha iniciat sessió com a administrador i al 
entrar no hi havia cap font 

OK 
Es mostra un missatge dient 
que no hi ha cap font encara 

 

CU #023: Consultar la informació d’una font de dades obertes 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha iniciat sessió com a administrador i al 
entrar ja es mostra tota la informació de 
cada font al llistat 

OK 
Cap observació 

 

CU #024: Modificar la informació d’una font de dades obertes 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha indicat que es vol modificar una font a 
través del botó de modificar i s’han canviat 
les dades del formulari sense deixar cap en 
blanc 

OK 

Les dades de la font han 
estat modificades a la base 
de dades 

S’ha indicat que es vol modificar una font a 
través del botó de modificar i s’han canviat 
les dades del formulari deixant camps en 
blanc 

OK 

Es retorna a la pantalla 
anterior indicant els errors 
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CU #025: Esborrar una font de dades obertes 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha indicat que es vol esborrar una font a 
través del botó d’esborrar 

OK 

La font ha estat esborrada 
de la base de dades i si la 
ciutat que estava associada 
a la font no té cap font més 
associada, s’esborra també 

 

CU #026: Actualitzar les dades obertes d’una font 

Escenari Resultats Observacions 

S’ha indicat des de el llistat de fonts que es 
volen actualitzar les dades 

OK 

S’ha esborrat tota la 
informació sobre 
esdeveniments de la base 
de dades i s’ha tornat a 
inserir la nova provinent de 
les fonts de dades obertes 

S’ha indicat des de el llistat de fonts que es 
volen actualitzar les dades però no hi ha cap 
font 

OK 

S’ha esborrat tota la 
informació sobre 
esdeveniments de la base 
de dades 

8.2 Proves dels requisits no funcionals 

Per provar que els requisits no funcionals s’han satisfet, s’han omplert unes taules que 

trobarem a continuació i que tenen quatre columnes definides: 

 Descripció: descripció del requisit no funcional 

 Criteri de satisfacció: descripció de la prova que es realitzarà. 

 Resultat: resultat de provar l’escenari definit a la anterior columna. 

 Observacions: si cal afegir algun comentari, s’afegirà a aquesta columna. 

Si el requisit no funcional no té cap criteri de satisfacció associat, es confirma que ha estat 

satisfet. 
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Requisit no funcional número #1 

Descripció El disseny és atractiu 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

Es farà una prova amb usuaris de diferents 
edats i sexes, i si més d’un 90% dels usuaris 
considera atractiu el sistema es complirà el 
requisit. 

OK 

Els resultats de l’enquesta 
feta mostren que a un 94% 
de la gent enquestada els 
sembla atractiu el sistema. 
Els resultats es troben a 
l’annex A. 

 

Requisit no funcional número #2 

Descripció El disseny del sistema és simple i intuïtiu 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

Es farà una prova amb usuaris de diferents 
edats i sexes, i si més d’un 90% dels usuaris 
considera simple el sistema es complirà el 
requisit. 

OK 

Els resultats de l’enquesta 
feta mostren que a un 100% 
de la gent enquestada els 
sembla simple i intuïtiu el 
sistema. Els resultats es 
troben a l’annex A. 
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Requisit no funcional número #3 

Descripció Les funcionalitats del sistema són fàcils d’entendre 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

Es farà una prova amb usuaris de diferents 
edats i sexes, i si més d’un 90% dels usuaris 
considera fàcil d’entendre el sistema es 
complirà el requisit. 

OK 

Els resultats de l’enquesta 
feta mostren que a un 100% 
de la gent enquestada els 
sembla que les 
funcionalitats del sistema 
són fàcils d’entendre. Els 
resultats es troben a l’annex 
A. 

 

Requisit no funcional número #4 

Descripció El llenguatge del sistema serà clar, concís, respectuós i correcte 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

Es demanarà a un expert lingüista que revisi 
tots els textos del sistema. 

OK 
S’han revisat tots els textos i 
es compleix el requisit. 

 

Requisit no funcional número #5 

Descripció 
L’aplicació estarà traduïda com a mínim al Català, Castellà i 
Anglès 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

Tots els continguts del sistema estaran 
traduïts als idiomes indicats. OK 

S’ha revisat l’aplicació i tots 
els continguts estan traduïts 
als tres idiomes. 
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Requisit no funcional número #6 

Descripció El sistema estarà accessible un 90% del temps 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

El sistema estarà accessible un 90% del 
temps. 

OK 

El sistema s’allotjarà a un 
servidor gestionat per una 
empresa externa, si hi ha 
alguna caiguda serà 
responsabilitat seva. 

 

Requisit no funcional número #11 

Descripció 
El sistema funcionarà correctament en qualsevol dels 
navegadors moderns. 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

Es visualitzarà correctament des de les 
ultimes versions dels navegadors més 
utilitzats: Chrome, Safari, Firefox, Opera i 
Internet Explorer. 

OK 

S’ha provat a les darreres 
versions i funciona 
correctament 

 

Requisit no funcional número #12 

Descripció 
Només els usuaris registrats podran accedir a tot el contingut 
del sistema. 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

El sistema contindrà un login de cara a que 
els usuaris puguin accedir mitjançant un 
nom d’usuari i una contrasenya. 

OK 
L’aplicació conté una vista 
on es pot iniciar sessió.  
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Requisit no funcional número #13 

Descripció 
Les dades personals dels usuaris es protegiran de manera que es 
compleixi la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
caràcter personal). 

Criteri de satisfacció Resultats Observacions 

S’avisarà a l’usuari de que les seves dades 
estaran protegides i es comprovarà que 
només ells tenen accés a aquestes dades. OK 

Es notifica a l’usuari al 
registrar-se que es complirà 
la llei. S’ha garantit també 
que només ell pugui veure 
les seves dades. 
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9. Resultats de la gestió del projecte 

A l’inici del projecte es va definir la metodologia que es faria servir al llarg d’aquest i també 

es van distribuir les diferents tasques a realitzar en una línia temporal a l’apartat de 

planificació inicial. Un cop s’ha implementat el projecte, cal avaluar fins a quin punt 

aquestes decisions preses a la fase de gestió del projecte es van prendre correctament. En 

aquest capítol de la memòria es justificaran els resultats obtinguts a nivell de planificació, 

costos i metodologia.  Per últim, s’avaluarà fins a quin punt aquest projecte és sostenible o 

no. 

9.1 Resultats a nivell de metodologia 

En aquest primer apartat del capítol es parlarà de com ha estat desenvolupar aquest 

projecte fent servir els mètodes de treball definits a l’inici del projecte. També si les eines 

de seguiment i els mètodes de validació han estat els correctes i el seu ús ha estat profitós. 

9.1.1 Valoració dels mètodes de treball 

La metodologia en cascada juntament amb la petita variació que se li va aplicar fent 

iteratives les fases de disseny, implementació i testing ha estat encertada. Per una banda, 

aprofitant la seqüencialitat de les diferents fases s’ha garantit que es seguís un ordre i no 

s’intentés fer altres tasques sense deixar les prèvies ja definitives i pràcticament tancades. 

Aquest fet ha evitat que s’hagués de tornar enrere per fer canvis grans, que hauria afectat 

greument a la planificació  Per altra banda fer ús de metodologies iteratives ha permès 

que la aplicació creixes de forma incremental i, tot i que al final s’ha implementat tot el 

que s’havia definit, les funcionalitats principals ja estaven finalitzades amb molt temps de 

marge respecte a la data de tancament de la fase d’implementació i testing.  

9.1.2 Eines de seguiment 

Una de les eines de seguiment era el sistema de control de versions GIT, que ha permès 

que tot el codi de l’aplicació estigués a un lloc relativament segur per evitar la pèrdua 

d’aquest en cas de fallada. Tot i que al final no hi ha hagut cap problema, es valora 

positivament el seu ús. 

La segona eina de seguiment utilitzada era la comunicació amb la tutora del treball, 

mantenint-la al corrent de l’estat del projecte. Ha estat molt positiu pel fet que s’ha rebut 

feedback constant i això ha permès que el projecte s’hagi acabat en el temps establert i els 

resultats hagin estat satisfactoris. 
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9.1.3 Mètode de validació 

Els tres mètodes de validació que es van definir han ajudat a que el projecte es 

desenvolupés correctament. Les reunions periòdiques amb la tutora han evitat que els 

punts crítics del projecte i la documentació es fessin de forma incorrecta. El testing de les 

diferents funcionalitats de l’aplicació ha sigut molt útil per trobar bugs i casos extrems que 

s’havien de solucionar. Per últim, prendre nota del temps invertit en cada fase del projecte 

ha servir per avaluar els resultats de la planificació i la gestió econòmica del projecte, els 

quals es descriuran a continuació. 

9.2 Resultats a nivell de la planificació 

Al llarg del projecte hi ha hagut petits problemes que han provocat desviacions respecte la 

planificació inicial, fet que normalment és difícil d’evitar. En aquest apartat es parlarà 

d’aquestes desviacions i de perquè no ha sigut possible seguir aquesta línia temporal 

inicial. Tanmateix es mostrarà el diagrama de Gantt que mostra quina ha estat la 

distribució de tasques real durant el temps que s’ha invertit en aquest projecte. 

9.2.1 Desviacions 

El primer punt important a destacar és que es va estimar que el desenvolupador del 

projecte invertiria 30 hores setmanals, però degut a la seva limitada disponibilitat no ha 

estat així. Hi ha hagut setmanes on la dedicació ha estat més gran i altres on ha estat 

menor, però si que és cert que s’ha intentat sempre seguir la planificació inicial, respectant 

les dates de finalització de cada fase sempre que ha estat possible.  

La dedicació a cadascuna de les fases, a causa d’aquesta dedicació setmanal no sempre 

regular, ha canviat respecte al que es va planificar. La única excepció ha estat la primera 

tasca feta, la Definició d’objectius i Anàlisis de requisits, la qual es va fer abans de la 

definició de la planificació inicial, i per tant les hores indicades ja eren les reals. A la 

següent taula es pot apreciar una comparativa entre les hores reals i estimades. 
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Tasca Estimació (hores) Realitat (hores) Diferència (hores) 

Definició d’objectius i 

Anàlisis de requisits 

66 66 0 

Gestió del projecte 75 80 +5 

Especificació 75 63 -12 

Disseny 39 47 +8 

Implementació i testing 255 203 -52 

Etapa final 60 83 +23 

Total 570 542 -28 

Taula 8. Comparativa entre el temps estimat i el real. 

Com es pot apreciar, el temps final invertit ha estat menor al que es va estimar i totes les 

fases han petit algunes desviacions. Per entendre millor que ha passat a cadascuna de les 

fases i que ha provocat aquesta diferència d’hores, a continuació es comentaran fase a 

fase les causes d’aquests temps total real invertit en el projecte. 

Definició d’objectius i Anàlisis de requisits  

El temps estimat a aquesta fase, com ja s’ha comentat, és en realitat el real, ja que aquesta 

fase es va fer abans de l’etapa de gestió del projecte i per tant es van fer servir dades reals. 

Gestió del projecte 

Durant aquesta fase les dates es van complir sempre, però es van haver de dedicar unes 

quantes hores més de les estimades perquè de cara a l’entrega final del GEP (Gestió de 

Projectes) es va haver de refer tot l’apartat d’estat de l’art i això va suposar una dedicació 

extra. 

Especificació 

L’especificació és una tasca que es va realitzar paral·lelament a la gestió del projecte i va 

ser complicat dedicar totes les hores establertes. Es van haver de dedicar dos dies més per 

arreglar alguns detalls, com es podrà apreciar al diagrama de Gantt real, però tot i així les 

hores van ser menors a les estimades. És important esmentar que durant l’etapa final es 

van haver de retocar alguns diagrames de l’especificació perquè durant la implementació 

es va veure que faltaven alguns atributs i l’intercanvi de dades entre els actors i el sistema 

(diagrames de seqüència actor-sistema) variava en alguns diagrames. 
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Disseny 

Un punt crític del projecte era definir bé l’arquitectura lògica del sistema, ja que si no es 

feia correctament hi havia risc de que el projecte es quedés estancat. Es van fer algunes 

reunions amb la tutora del projecte per tal de perfilar bé l’arquitectura provisional i es van 

haver d’afegir dos dies respecte la planificació inicial. Es van dedicar més hores per 

aquesta raó, per les reunions i per els dos dies afegits. 

Implementació i testing 

Aquesta etapa era la més llarga del projecte i és on s’havien de desenvolupar el sistema 

d’integració de dades obertes, l’aplicació web i també es va documentar tot l’apartat de 

disseny. Com es va aplicar una metodologia iterativa per evitar que alguna de les 

funcionalitats més importants no s’implementés, es va deixar un temps gran per cobrir les 

possibles desviacions, ja que era l’etapa més propensa a patir-les.  

L’aplicació es va desenvolupar en menys temps del que es tenia previst perquè 

pràcticament no hi ha va haver cap inconvenient o problema greu que endarrerís les dates 

establertes i per tant la dedicació ha estat molt menor. Com la fase coincidia amb les dates 

final del quadrimestre i el desenvolupador del projecte tenia menys temps disponible, les 

hores han estat menors però la data de finalització ha estat la mateixa que la que es va 

estimar, per tant es van invertit 4 dies menys (2 a disseny i 2 a especificació, com ja s’ha 

comentat). 

Etapa final 

Durant l’etapa final s’ha acabat de documentar tot el projecte. S’han dedicat algunes hores 

més perquè s’ha hagut de retocar documentació que es va fer durant l’etapa 

d’especificació i gestió del projecte (sobretot l’estat de l’art, que s’ha ampliat).  

S’han deixat previstes 15 hores per preparar la defensa del projecte, però com es 

prepararà posteriorment al tancament d’aquesta memòria, és orientatiu. 

9.2.2 Diagrama de Gantt real 

A continuació es mostrarà el diagrama de Gantt real del projecte, on es podran apreciar els 

canvis respecte el diagrama de Gantt de la planificació inicial. Com les dates de finalització 

de cada fase s’han respectat, és similar quant a forma, però les hores han variat. En el cas 

de l’especificació i el disseny, els dies de tancament de fase són diferents. S’ha fixat la data 

de preparació de la defensa del 14/06/2015 al 20/06/2015, però com es una data 

posterior a la data de tancament de la memòria, és aproximada. 
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Figura 31. Diagrama de Gantt real.
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9.3 Resultats a nivell de gestió econòmica 

Com hem vist que la planificació inicial ha variat i la gestió econòmica del projecte es va fer 

a partir d’aquesta planificació, el cost real del projecte serà diferent que el que es va 

estimar en el seu moment. En aquest apartat es descriuran els canvis que hi ha hagut 

quant al cost i es mostrarà el preu real del projecte. 

9.3.1 Costos reals de cada concepte 

Els conceptes relacionats amb el cost del projecte eren els costos directes per activitat, on 

trobem els humans i els de software i hardware, els costos indirectes, els imprevistos i el 

pla de contingència. A continuació es descriuran els canvis que hi ha hagut a nivell de preu 

per cadascun d’aquests conceptes. 

Costos directes per activitat 

Recursos humans 

Les hores invertides en cada fase del projecte han canviat respecte les de la planificació 

inicial, per tant el cost dels recursos humans ha canviat, ja que els recursos humans van 

directament associats al temps invertit en cadascuna d’aquestes fases. Com a recordatori, 

el preu per hora del cap de projecte era de 22€, el de l’analista 20€, el de l’arquitecte 20€ i 

el del programador 10€. A Continuació es mostra una taula on es desglossa el cost dels 

recursos humans real. 

Nom de la tasca Rol Hores dedicades Cost total real 

Definició d’objectius i Anàlisis de 

requisits 

Analista 66 1.320 € 

Gestió del projecte Cap de projecte 80 1.760 € 

Especificació Analista 63 1.260 € 

Disseny Arquitecte 47 940 € 

Implementació i testing Arquitecte 45 900 € 

Programador 158 1.580 € 

Etapa final Cap de projecte 83 1.660 € 

Total  542 9. 420 € 

Taula 9. Resum dels costos reals dels recursos humans per tasca i rol. 
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Es va estimar que el cost del projecte seria de 9.620€ i el cost real ha estat de 9.420€, per 

tant ha disminuït el preu dels recursos humans, que era el més alt dins el cost total del 

projecte. Tot i que s’han afegit hores als rols que tenen un preu per hora més alt i la major 

reducció d’hores ha estat la del rol de programador, que és el més econòmic, no ha fet 

falta fer servir el pla de contingència per imprevistos en l’àmbit dels recursos humans. 

Recursos software i hardware 

A la gestió econòmica inicial del projecte es van calcular les amortitzacions de cada recurs 

software i hardware com si es fessin servir a totes les hores del projecte, per simplificar i 

perquè no es sabia realment quin seria el seu ús. Al llarg del desenvolupament s’ha anat 

prenent nota de quantes hores s’ha utilitzat cada recurs i a continuació es descriu per 

quines tasques ha estat utilitzat cadascun d’ells (només es llisten els que tenen cost, la 

resta no es mostren per simplificar, ja que el seu cost serà nul independentment de les 

hores invertides). 

 MacBook Pro 13 polsades amb pantalla retina. S’ha utilitzat per fer els diagrames 

amb Enterprise Architect (amb una màquina virtual de Windows, ja que és exclusiu 

d’aquest sistema operatiu) i per la implementació i testeig. El nombre d’hores que 

s’ha utilitzat és d’aproximadament 223 hores que es desglossen en 18 hores fent 

els diagrames de l’especificació, 5 hores fent els diagrames del disseny provisional, 

32 hores fent els diagrames detallats del disseny durant l’etapa d’implementació i 

10 hores retocant diagrames per l’entrega final, més 158 hores d’implementació 

de l’aplicació web i el sistema d’integració de dades obertes. 

 Asus Desktop PC CM6330_CM6630_CM6730_CM6830. S’ha utilitzat per fer la 

memòria amb Microsoft Office 2010, per tant s’ha utilitzat al llarg de totes les fases 

del projecte. El nombre d’hores que s’ha utilitzat és d’aproximadament 210 hores 

que es desglossen en 32 hores documentant la definició d’objectius i anàlisis de 

requisits, 61 hores documentant la gestió del projecte i per tant les entregues del 

GEP, 32 hores documentant l’especificació, 13 hores documentant el disseny, 14 

hores documentant la implementació i 58 hores acabant la memòria per l’entrega 

final. 

 Microsoft Office 2010. S’ha utilitzat per fer la documentació i els diferents 

documents que s’havien d’entregar al llarg del projecte, com l’informe de 

seguiment o els entregables del GEP. El nombre d’hores que s’ha utilitzat és 

d’aproximadament 210 hores que es desglossen igual que el recurs anterior ja que, 

com s’ha comentat, van associats. 

 Enterprise Architect. S’ha utilitzat per fer tots els diagrames presents a aquesta 

memòria. S’ha utilitzat durant l’etapa d’especificació, la de disseny i la 

d’implementació i testing (el temps que s’ha dedicat a documentar en detall el 

disseny).  El nombre d’hores que s’ha utilitzat és d’aproximadament 65 hores, fent 

tots els diagrames que conté la memòria. 
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 PHPStorm. S’ha utilitzat al llarg de la implantació i testeig de l’aplicació web i del 

sistema d’integració de dades obertes. El nombre d’hores que s’ha utilitzat és 

d’aproximadament 158 hores, implementant l’aplicació web i el sistema 

d’integració de dades obertes.. 

A la següent taula es mostra un resum del cost real de cadascun d’aquests recursos. 

Recurs Cost total Temps real Amortització Cost amortitzat real 

MacBook Pro 13 

polsades amb pantalla 

retina 

1.329 € 223 hores 0,17 €/hora 37,91 € 

Asus Desktop PC 

CM6330_CM6630_CM67

30_CM6830 

500 € 210 hores 0,07 €/hora 14,70 € 

Microsoft Office 2010 119 € 210 hores 0,02 €/hora 4,20 € 

Enterprise Architect 162 € 65 hores 0,03 €/hora 1,95 € 

PHPStorm 99 € 158 hores 0,02 €/hora 3,16 € 

Total 
  

 61,92 € 

Taula 10. Resum dels costos i les amortitzacions reals dels recursos materials. 

Es va estimar que el cost dels recursos hardware i software era de 176,70€ i el cost real ha 

estat de 61,92€, per tant ha estat molt inferior al estimat i es pot deduir que és important 

intentar estimar el cost dels recursos software i hardware respecte el temps que es farà 

servir al llarg del projecte i no suposant les hores totals. En aquest cas com el preu no era 

molt alt no influeix massa, però en projectes on el software i hardware és car, pot influir 

molt. Tampoc ha fet falta fer ús del pla de contingència en els recursos materials ja que el 

preu real ha estat inferior al estimat. 

Costos indirectes 

Els costos indirectes depenien del temps del projecte, ja que només trobàvem el consum 

d’internet en aquest concepte. Com el projecte s’ha dut a terme en les dates establertes, 

el cost es manté igual i no s’ha de modificar. 
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Pla de contingència i imprevistos 

Es va fixar un pla de contingència en cas que hi hagués desviacions importants, que el 

projecte no s’arribés a completar en el temps establert a la planificació inicial o a causa 

d’algun imprevist com avaries d’algun dels ordinadors o pèrdua de dades. 

Com les desviacions no han afectat al cost dels conceptes anteriors, no hi ha hagut cap 

tipus d’avaria o pèrdua de dades i el projecte s’ha completat en el temps establert, el pla 

de contingència no s’ha hagut d’utilitzar, per tant no estarà inclòs en el resum del cost 

total real del projecte. 

9.3.2 Costos reals del projecte 

A continuació es mostra un resum de tots els conceptes esmentats anteriorment, indicant 

també el cost total real del projecte, que ha estat inferior als 11.576,71 euros que s’havien 

estimat a l’inici del projecte. 

Concepte Cost real 

Recursos humans 9420,00 € 

Recursos materials 61,92 € 

Costos indirectes 270,00 € 

Pla de contingència 0,00 € 

Imprevistos 0,00 € 

Total 9.751,92 € 

Taula 11. Resum de tots els costos i cost total real del projecte. 
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9.4 Sostenibilitat 

Un dels aspectes que sovint no es té present però que cal tenir en compte és la 

sostenibilitat. En aquest últim apartat del capítol de resultats es descriurà com ha afectat 

aquest projecte a nivell econòmic, social i ambiental i finalment es farà una valoració final 

dels resultats per veure si realment aquest projecte és sostenible. 

9.4.1 Dimensió econòmica 

S’ha realitzat una avaluació detallada dels costos, tant dels humans com dels materials. 

Tanmateix s’han tingut en compte les contingències del projecte i els possibles imprevistos 

que puguin sorgir. No s’ha realitzat cap estudi de viabilitat ja que és un projecte acadèmic, 

per tant no es pot valorar si el cost del projecte el faria viable. 

Segurament es podria desenvolupar el mateix projecte amb menor temps si l’encarregat 

de fer-ho fos un expert, però en aquest cas, augmentaria significativament el cost humà, 

per la qual cosa el cost final seria pràcticament el mateix a l’estimat en aquest projecte. 

Per últim, s’ha de dir que el temps dedicat a cada tasca del projecte és proporcional a la 

seva importància i no està prevista cap col·laboració amb cap altre projecte. 

A l’apartat anterior hem vist quins han estat els resultats econòmics respecte la previsió 

inicial que es va fer i han estat força iguals, inclús inferiors. Per tant es pot dir que, tot i 

haver-hi alguna desviació, no s’ha patit cap problema greu ni ha fet falta fer servir el pla de 

contingència, per tant, a nivell econòmic, aquest projecte es pot valorar positivament. 

9.4.2 Dimensió social 

La situació econòmica a Espanya no és bona a causa de la crisis que està patint des de fa 

uns anys. En canvi, sembla que aquests problemes no estan afectant al sector relacionat 

amb aquest projecte, ja que últimament se li està donant molta importància al terme 

Smart City o ciutat intel·ligent, tot i que el projecte no té com a finalitat millorar aquesta 

situació de crisis. 

Aquest projecte pretén facilitar l’ús de les dades obertes o Open Data en les aplicacions de 

les ciutats intel·ligents, promovent el seu ús en diferents ciutats i millorant la qualitat de 

vida dels seus ciutadans, ja que podran fer servir una mateixa aplicació en diferents 

localitats. Pel fet que allò que es pretenia és facilitar la vida als ciutadans, aquest Treball de 

Final de Grau no perjudica a cap col·lectiu. 

Un cop acabat el projecte podem valorar que realment s’ha desenvolupat una aplicació 

que té com a objectiu arribar a la gent i millorar la qualitat de vida de les persones dins les 

Smart Cities, per tant l’impacte social d’aquest es pot valorar com a màxim. 
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9.4.3 Dimensió ambiental 

Aquest projecte no pretén disminuir l’impacte ambiental existent al planeta, no és la seva 

finalitat. Tot i que hem de tenir en compte el consum energètic dels ordinadors que es 

faran servir, l’impacte ambiental tampoc augmentarà en gran mesura. És per això que 

considerem que no és un projecte que aporti res a la situació ambiental actual ni que 

tampoc la perjudiqui. 

9.4.4 Puntuació final 

A continuació podem veure la taula que ens mostra la valoració a nivell econòmic, social i 

ambiental del projecte. Les valoracions estan basades en els comentaris fets sobre 

cadascuna de les dimensions, i veient les valoracions es pot interpretar que aquest 

projecte és sostenible. 

Sostenible? Econòmica Social Ambiental Total 

Planificació Viabilitat econòmica Millora en la qualitat de vida Anàlisi de recursos 
 

Valoració 6 10 5 21/30 

Resultats Cost final versus 

previsió 

Impacte en entorn social Consum de recursos  

Valoració 9 10 9 28/30 

Riscos Adaptació a canvis 

d’escenari 

Danys socials Danys ambientals  

Valoració 0 0 0 0/0 

    49/60 

Taula 12. Matriu de sostenibilitat del projecte. 
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10. Conclusions del projecte 

En aquest últim capítol del projecte s’avaluarà quins han estat els resultats finals del 

projecte, perquè les competències d’ aquest projecte es van escollir i si s’han assolit, i per 

últim es parlarà de treball futur, ampliacions i millores. 

10.1 Resultats finals 

Els dos principals objectius del projecte eren proposar una solució a la integració de dades 

obertes i verificar que aquesta solució funcionava correctament. Per tant, per una banda 

s’havia de desenvolupar un sistema que ens permetés integrar diferents fonts de dades 

obertes dins d’una mateixa aplicació o servei software. Per altra banda, s’havia de 

desenvolupar una aplicació web que utilitzes el sistema d’integració i que ens permetés 

verificar que realment aquest funcionava. 

Al llarg d’aquesta memòria s’ha descrit tot el procés que s’ha seguit des del primer dia fins 

la data d’entrega i tancament d’aquest projecte, però ha arribat el moment en el que s’ha 

de valorar si s’han complert les expectatives o no. Arribats a aquest punt es pot dir que 

tots els objectius d’aquest projecte s’han assolit i que el resultat final obtingut és 

exactament el que es buscava. La solució proposada és millorable, com es comentarà a 

l’apartat de treball futur, però el que està clar és que els objectius que es van definir a 

l’inici del projecte s’han complert. S’ha desenvolupat una aplicació web que utilitza el 

sistema d’integració de dades obertes i que ofereix informació sobre esdeveniments de 

ciutats tant distants i diferents com Barcelona i Nova York.  

Al llarg de la carrera i l’especialitat vas adquirint coneixements però fins que no els uneixes 

sota un fi comú costa molt assimilar-los. És cert que a l’assignatura de projectes de 

l’especialitat es treballa de forma semblant, però aquest projecte, al dur-se a terme 

individualment i sobre algun tema pel que realment sents curiositat, la forma de treballar 

també canvia. Aquest treball final de grau per mi ha significat això, assolir tots els 

conceptes vistos i aplicar-los en un projecte real. Com a valoració personal he de dir que 

he après molt durant aquests mesos i estic molt satisfet dels resultats obtinguts.   
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10.2 Justificació de les competències 

Van ser escollides quatre competències relacionades amb el projecte a l’hora d’inscriure’l. 

A continuació s’explica perquè cadascuna d’aquestes va ser escollida i de quina manera 

s’ha assolit. 

CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software 

complexos i/o crítics. [Bastant] 

Es va escollir aquesta competència perquè va directament relacionada amb el 

desenvolupament d’una aplicació software, que en el cas d’aquest Treball Final de Grau ha 

estat una aplicació web sobre esdeveniments la qual conté un nombre moderat de 

funcionalitats i algunes d’aquestes tenen una complexitat important, sobretot pel fet de 

connectar l’aplicació amb serveis externs. 

Aquesta competència s’ha assolit ja que s’ha desenvolupat l’aplicació web de forma 

satisfactòria i conté totes les funcionalitats que en el seu moment es van proposar. Es va 

escollir aquest nivell d’assoliment per la quantitat d’hores que es dedicarien a 

desenvolupar-la i com ha estat cert al final, la competència queda justificada en aquest 

aspecte. 

CES1.2: Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, 

dels estàndards i de les tecnologies disponibles. [En profunditat] 

Aquesta competència va ser escollida perquè l’objectiu més crític del projecte era 

aconseguir desenvolupar un sistema que ens permetés integrar diferents fonts de dades 

obertes en una mateixa aplicació o servei software. Aquestes dades podien estar en 

diferents formats i el sistema havia de ser consistent i robust, per tant és una competència 

que s’havia de tractar en profunditat. 

La competència s’ha assolit perquè s’ha desenvolupat un sistema d’integració, que és molt 

millorable, però que ha permès integrar dades sobre esdeveniments dins l’aplicació web. 

Tanmateix l’arquitectura proposada és suficientment consistent com perquè afegir noves 

dades obertes o formats sigui fàcil i intuïtiu. 

CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [Una 

mica] 

Aquesta competència es va escollir perquè el disseny i la implementació de la base de 

dades de l’aplicació web era un punt important dins el projecte, sobretot pel fet de fer 

servir Schema.org. Tot i així es preveia que es treballaria només una mica, no amb tanta 

profunditat com els dos punts anteriors. 
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La competència s’ha assolit ja que la base de dades funciona correctament i el disseny ha 

permès emmagatzemar totes les dades que es necessitaven per a dur a terme totes les 

funcionalitats de l’aplicació web. 

CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Una mica] 

Aquesta competència es va escollir perquè calia fer un anàlisi de requisits del que s’ha 

desenvolupat, calia definir el que el nostre sistema havia de contenir, tot i no tractar-se 

amb molta profunditat. 

La competència s’ha assolit ja que es van definir una sèrie de requisits funcionals i no 

funcionals que s’han satisfet. Mitjançant el testeig que s’ha fet de l’aplicació i la verificació 

dels requisits no funcionals a través dels criteris de satisfacció, es pot dir que s’han 

complert tots els requisits i per tant la competència ha estat assolida. 

10.3 Treball futur 

El temps invertit en aquest projecte ha estat molt limitat i s’han hagut de prendre 

decisions sobre quins límits tenia el projecte, és a dir, fins on s’arribaria. És cert que tots 

els objectius definits a l’inici del projecte s’han complert de manera satisfactòria, però el 

món de la integració de dades obertes és molt ampli i encara queda molta recerca per fer. 

A continuació es mostraran una sèrie de millores que s’han deixat pendents com a treball 

futur. 

Utilitzar Schema.org per al posicionament web als diferents cercadors 

Com ja s’ha comentat en algun apartat d’aquesta memòria, Schema.org només s’ha 

utilitzat per estructurar les dades obertes dins la base de dades de l’aplicació web. Per 

qüestions de temps i perquè aquest sistema de marcatge HTML encara esta en fase de 

desenvolupament, no es va utilitzar com a medi per posicionar òptimament l’aplicació web 

sobre esdeveniments als diferents cercadors existents, com Google o Yahoo, entre 

d’altres. 

Tot i així, l’estructura que ara té l’aplicació web permet que es comenci a utilitzar aquest 

sistema de marcatge si en un futur es veu que pot ser profitós per a l’aplicació. Per tant, 

aplicar-ho sobre la base que ha estat construïda en aquest projecte és relativament fàcil i 

adaptar l’aplicació web no suposaria un temps molt gran. 
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Adició de nous formats 

Actualment el sistema d’integració de dades obertes només és compatible amb JSON i 

XML, però la quantitat de formats amb els que les dades obertes són publicades és molt 

ampli. Per tant, una de les ampliacions més important seria afegir nous formats per tal de 

poder aprofitar el màxim nombre possible de fonts de dades obertes. 

Millorar l’algorisme d’integració de dades obertes 

L’algorisme d’integració de dades funciona a un nivell molt bàsic i es pot optimitzar encara 

molt més. Aquesta millora es pot fer a nivell d’estructures de dades, millorant els temps de 

cerca dins les dades obertes, i també a nivell del temps de processament d’aquestes 

dades. En aquest projecte no es tractaven temes d’optimització i per tant es planteja 

aquesta millora com a treball futur. 

Facilitats a l’hora de crear el fitxer de configuració 

Aquesta és una ampliació que es volia fer, però per qüestions de temps es va haver de 

descartar. La creació del fitxer de configuració pot ser complicada, ja que té un format 

molt concret i s’ha de crear normalment a base de prova i error. Aquesta ampliació 

consisteix en proporcionar a l’administrador una interfície visual que li permeti de forma 

molt intuïtiva indicar com es farà el mapeig de dades. 

Adaptació del sistema d’integració a països 

Actualment les fonts de dades obertes que tracta el sistema d’integració de dades obertes 

són de ciutats. Una possible millora seria que es poguessin tractar dades a nivell de regió o 

país, ja que hi ha organitzacions governamentals que només ofereixen aquest tipus de 

dades i seria interessant treure’n profit. 

Procés per actualitzar les dades obertes 

Ara mateix el procés d’actualització de dades obertes es fa de forma manual i s’esborren 

tots els esdeveniments per tornar-los a afegir. Seria interessant que es poguessin associar 

els esdeveniments amb les fonts de dades obertes i un procés que s’executés en segon pla 

actualitzes les fonts que s’haguessin d’actualitzar en aquell instant concret en el que 

s’executi el procés. Per exemple si tenim dos fonts de dades obertes que s’actualitzen 

diàriament i una mensualment, que s’actualitzessin d’aquesta manera dins l’aplicació web 

i no totes de cop, com es fa ara mateix. 
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Annex A 

Aquest primer annex recull els resultats de l’enquesta feta per validar alguns dels requisits 

no funcionals definits a l’inici del projecte.  L’enquesta es va fer a 50 persones de diferent 

edat i sexe. 

Resultats de la pregunta: El disseny et sembla atractiu? 

 

Resultats de la pregunta: El disseny de l’aplicació és simple i intuïtiu? 

 

96% 

4% 

El diseny et sembla atractiu? 

Si

No

100% 

0% 

El disseny de l'aplicació és simple i 
intuïtiu? 

Si

No
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Resultats de la pregunta: Les funcionalitats de l’aplicació són fàcils d’entendre? 

 

  

100% 

0% 

Les funcionalitats de l'aplicació són 
fàcils d'entendre? 

Si

No
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Annex B 

Aquest segon annex recull imatges del manual o guia d’usuari, el qual es pot descarregar a 

través de l’aplicació web desenvolupada. 
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