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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ð  Sí   ð  No   r

PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)

Una part important del volum de negoci de les consultories d'enginyeria 
a Catalunya està a la obra civil pública. Conèixer dades estadístiques i 
acumulatives de la obra civil a Catalunya té, per tant, una importància 
cabdal. Si bé GISA ofereix una pàgina web on poder consultar, i no de 
forma indefinida, les licitacions en curs i les empreses que han realitzat 
ofertes a les licitacions, no hi ha dades estadístiques ni acumulatives. En 
aquest  sentit  les  consultories  d'enginyeria  han  de  realitzar  l'estudi 
completament a mà, fet que suposa una feina llarga i que requereix força 
temps.  En  aquest  sentit,  aquest  projecte  resol  aquest  problema 
automatitzant tot el procés: des de la captura de la informació de la web 
fins a la consulta de les dades i una estadística descriptiva juntament amb 
dades acumulatives. 

El  projecte  mostra  dos  parts  completament  independents  en 
funcionament però que utilitzen una mateixa base de dades per poder 
emmagatzemar i consultar tota la informació. Mentre una primera part 
funciona com un procés batch que realitza la captura de dades, anàlisis i 
emmagatzematge de la informació en temps diferit i sense la intervenció 
de l'usuari, la segona part és un entorn d'usuari de consulta en una pàgina 
web  on  es  pot  consultar  i  veure  totes  les  dades  prèviament 
emmagatzemades, juntament amb informació estadística.

Paraules clau (màxim 10):

analitzador sintàctic consultories d'enginyeria licitacions MySQL

obra civil PHP Python XHTML
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 1.  Introducció

En el camp de l'enginyeria civil és una eina fonamental conèixer l'estat de l'obra civil pública. Aquesta 

suposa un volum de negoci important per les empreses d'enginyeria. En aquest context, GISA1 (Gestor 

d'Infraestructures S.A.), és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de gestionar 

una part important de l'obra pública de Catalunya en diferents àmbits com són: obres civils, edificació, 

subministrament i serveis, entre d'altres. Al tractar-se d'una empresa que realitza gestions en un àmbit 

públic, ha de fer possible l'accés a la informació per tal que les empreses d'enginyeria puguin conèixer les 

licitacions2 obertes i el seu estat. Per tal efecte, GISA disposa d'una pàgina web on publica amb certa 

periodicitat tota la informació d'àmbit públic.

Per  les  empreses  d'enginyeria,  la  informació pública  que ofereix GISA és  molt  important  per  tal  de 

conèixer l'estat de les licitacions. Però també es fa necessari, per les mateixes empreses, conèixer detalls 

estadístics tant de les licitacions com de les empreses involucrades. Aquesta informació no es troba a la 

pàgina web de GISA i són les mateixes empreses les que han de dedicar un temps important a analitzar 

les dades manualment. Aquest anàlisis manual és lent i es realitza a mà periòdicament.

Les condicions de la feina d'anàlisis per part de les empreses d'enginyeria de les licitacions que publica 

GISA a la seva pàgina web són idònies per tal que una aplicació informàtica simplifiqui i automatitzi tot 

el treball manual. En aquest sentit, aquest projecte s'encarrega de pal·liar aquesta mancança i facilitar la 

feina.

1 GISA. Gestor d'Infraestructures S.A. Empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de l'obra pública. La seva pàgina web és: 
www.gisa.cat
2 Licitació. Substantiu del verb licitar que significa oferir preu (per una cosa o servei) en subhasta o encant. dlc.iec.cat
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 2.  Context del projecte

Per les empreses d'enginyeria, la necessitat d'obtenir informació analítica de les licitacions d'obra civil 

que publica GISA a la seva pàgina web, i el fet que aquesta informació sigui automatitzada de forma 

regular i de fàcil accés, fa necessari la construcció d'una aplicació informàtica que pugui realitzar aquestes 

tasques.  Per  tal  efecte,  l'aplicació es  dividirà  en dos  parts:  una primera part,  totalment  transparent  a 

l'usuari, que s'encarregarà de capturar la informació. La segona part serà d'interfície d'usuari per tal de 

visualitzar la informació capturada i les dades calculades dinàmicament. Tenint en compte que aquesta 

informació ha de ser de fàcil accés independentment del sistema operatiu o maquinari, s'ha optat per una 

interfície d'usuari amb una aplicació web que es descriurà més endavant.

La informació a capturar són les licitacions d'obra civil i, juntament amb aquestes, les empreses que s'hi 

presenten ja  siguin  amb publicitació o sense.  El  cicle  de vida  d'una  licitació  passa  per  quatre  fases 

principalment: 

● La publicació, fase que a la pàgina web de GISA figura amb el nom d'anunci.

● La fase d'ofertants per la rebuda d'ofertes per part de les empreses on entreguen la documentació 

necessària.

● L'obertura  de  pliques  o  l'obertura  de  lemes,  fase  on  s'obren  els  sobres  amb  les  ofertes 

econòmiques de les empreses (obertura de pliques) i els sobres amb els lemes del concurs d'idees 

(obertura de lemes).

● La fase d'adjudicació on s'indica l'empresa adjudicatària de la licitació.

Una altre part important a tenir en compte i directament relacionada amb les licitacions, són les empreses. 

Les empreses poden presentar-se a les licitacions ja siguin elles mateixes o realitzant una UTE (Unió 

Temporal  d'Empreses)  per  poder  fer  front  a  licitacions  amb pressupostos  i  requisits  molt  grans  que 

sobrepassen les condicions que pot oferir una única empresa.

 2.1. Objectius.
Aquest projecte existeix per una necessitat. Aquesta necessitat neix de les empreses d'enginyeria, que 

liciten en obra civil pública de Catalunya, per tal d'accedir a la informació pública al respecte. Si bé és 

cert que la pàgina web de GISA ofereix informació quant a les licitacions, el seu estat, les empreses que 

s'hi presenten i les ofertes de les mateixes empreses envers les licitacions, sovint es fa necessari disposar 

de certa informació acumulativa i estadística que ofereixi més dades. En aquest sentit aquest projecte és 

una aplicació dividida en dos parts on la primera part únicament realitza la captura, l'anàlisi i el posterior 

emmagatzematge de la informació en la base de dades i la segona part és on accedeixen els usuaris per tal 

de realitzar les consultes que principalment estan enfocades a obtenir les dades ja existents i invariables 

de la pàgina web de GISA, però que també ofereix informació important acumulativa i estadística que 

requereixen les empreses d'enginyeria. Així doncs, l'objectiu principal radica en la possibilitat d'oferir 

informació que no es troba en l'àmbit públic de la pàgina web de GISA.

 2.2. Requeriments de l'aplicació.
Realitzat l'estudi i anàlisis de la problemàtica a resoldre, es va determinar separar completament la part de 

captura de la interfície gràfica amb la qual treballaria directament l'usuari. Aquesta decisió ve pel fet que 
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la part de captura es comporta completament com un procés batch que realitza una operació de principi a 

fi sense aturar-se ni interaccionar amb l'usuari exceptuant certs casos molt concrets. El punt de nexe entre 

les dos parts s'estableix amb la base de dades perquè,  mentre la part  de captura crea i  actualitza els 

registres  a  la  base  de  dades,  l'entorn  d'usuari  de  consulta  visualitza  la  informació  i  aplica  alguns 

tractaments estadístics segons cada cas.

 2.2.1. Captura de la informació.

Aquesta  és  la  primera  part  de  l'aplicació,  encarregada  de  capturar  tota  la  informació  pública  de  les 

licitacions d'obra civil de la pàgina web de GISA. El comportament d'aquesta part és el d'un procés batch, 

com ja s'ha dit, ja que en cap moment es demana l'acció de l'usuari i, com a molt, es visualitza una part 

del  procés per poder controlar  la captura visualment,  si  s'escau.  L'inici  del  procés es realitza cridant 

directament el codi principal i automàticament s'inicia la captura que ja no es detindrà fins que arribi al 

final del procés, o bé es produeixi un error greu que interrompi la captura completament.

Com que la captura es realitza llegint les dades de les diferents pàgines que formen la pàgina web de 

GISA, i més concretament, les pàgines web creades dinàmicament d'obres civils, es fa necessari l'ús d'un 

analitzador  sintàctic  de  pàgines  web  per  poder  extreure,  analitzar  i  capturar  la  informació  de  les 

licitacions publicades.

Per tant estem davant d'un procés de l'aplicació que requereix dels següents passos: 

● Saber en quines pàgines web es troba la informació.

● Saber construir les consultes a la pàgina web per tal que s'obtingui les licitacions a cercar.

● Posteriorment caldrà, un cop obtinguda la pàgina web, analitzar la informació cercant les dades a 

capturar.

● Finalment,  amb  les  dades  capturades,  tenint  clar  quina  informació  s'està  capturant  amb 

l'analitzador sintàctic, aquestes són transferides a la base de dades per tal que la part de l'aplicació 

encarregada de mostrar les dades, l'entorn d'usuari de consulta, en pugui fer ús.

Partint de la base que la pàgina web de GISA té tota la informació estructurada en taules i, dintre de les 

taules, en files i columnes, fa que la captura de les dades sigui més fàcil i possibilita l'automatització amb 

l'analitzador  sintàctic.  Òbviament,  dintre  d'una  pàgina  web  existeix  molta  informació  i  no  tota  és 

susceptible de ser capturada; a més, existeix la possibilitat que hi hagi errors en l'estructura HTML3 la 

qual  cosa  força  a  utilitzar  una  llibreria  HTML Tidy4 previ  al  pas  de  l'analitzador  sintàctic  que  ha 

d'extreure la informació. Aquesta llibreria s'encarregarà de corregir els errors del codi HTML i evita que 

l'analitzador sintàctic no trobi la informació.

L'ordre de captura segueix el cicle de vida de les licitacions d'obra civil. Aquest ordre implica capturar les 

licitacions obertes i  tota la informació relacionada.  Seguidament,  es capturen les licitacions pendents 

d'adjudicació, si no existeixen a la base de dades i, per cada licitació, es capturen les empreses que s'han 

presentat a les licitacions (ofertants) o bé les ofertes de les empreses (obertura de pliques). Per últim, a les 

licitacions adjudicades, i que ja han arribat al final del cicle de vida d'una licitació, es registra l'empresa 

adjudicatària.

3 HTML(HyperText Markup Language ó Llenguatge d'Etiquetes d'HiperText): És un llenguatge definit com a estàndard per a les pàgines web. 
www.w3c.org
4 HTML Tidy és un programa d'ordinador i una llibreria el propòsit del qual és corregir el codi HTML incorrecte i donar al codi d'origen una 
forma raonable. tidy.sourceforge.net
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Tota la informació capturada s'emmagatzema en una base de dades que pot situar-se en l'ordinador client, 

en el servidor de l'empresa o bé a Internet. Aquesta flexibilitat té en compte les dificultats que es poden 

donar a l'hora de transferir tota la informació, sobretot aquella que es realitza com un sol objecte. Així, 

per exemple, a l'hora de captura empreses UTE, es captura cada una de les empreses per separat i després 

la relació entre elles que forma la UTE. És aquesta relació la que s'ha de realitzar en una transacció per tal 

d'evitar que un error en una de les consultes deixi un registre inconsistent a la base de dades. Per tant, una 

fallida d'aquest tipus deixa sense efecte la captura de la UTE considerant-se un error no greu. Tot i no 

quedar complerta la captura, les dades mantenen una consistència complerta quedant per una posterior 

crida, al mateix procés de captura de la informació, el completar les dades que falten. Així, durant el 

procés de captura, es consideren errors no greus els que permeten l'execució de l'aplicació i són aquells 

que es generen per incapacitat temporal per tal d'accedir a la base de dades com errors de connexió a la 

base de dades, o bé dificultats per accedir a la pàgina web de GISA, ja sigui per manteniment o qualsevol 

tipus d'incidència. Un error greu és aquell que provoca la interrupció de l'execució del procés de captura 

de dades i queda registrat per tenir-ne coneixement.

 2.2.2. L'entorn d'usuari de consulta.

La part del projecte amb la qual l'usuari podrà interaccionar és l'entorn d'usuari de consulta. És la única 

part amb la que treballarà l'usuari. Tenint en compte que l'aplicació està pensada per poder-se executar en 

un únic ordinador, en un servidor d'empresa o bé a Internet, l'accés a la mateixa es fa amb una pantalla 

d'entrada  d'usuari  on  es  demana  el  nom  i  la  contrasenya  per  poder  accedir  a  les  dades.  Per  tant, 

primerament trobarem la pantalla d'entrada d'usuari i forma part del control de l'aplicació.

Els usuaris que poden accedir a l'aplicació es divideixen principalment en tres tipus: usuaris restringits, 

normals i administradors. L'usuari restringit és aquell que únicament pot consultar les dades capturades 

tant de licitacions com d'empreses i la part d'estadística; l'usuari normal pot accedir a tot el que accedeix 

l'usuari restringit amb l'afegit que l'apartat d'empreses hi podrà fer modificacions respecte les dades de 

contacte de les empreses. Aquesta modificació es permet perquè la pàgina web de GISA només facilita el 

nom de l'empresa que es presenta a la licitació; finalment, l'usuari administrador té accés al mateix que 

l'usuari normal amb l'afegit d'un apartat nou d'administració per poder realitzar les gestions dels usuaris i 

de les dades.

Per  tant,  l'aplicació  de  consulta  permet  accedir  a  les  licitacions  capturades,  les  empreses  que  s'han 

presentant  a  les  licitacions  i  un apartat  on poder  mostrar  un anàlisis  estadístic  descriptiu  tant  de  les 

licitacions com de les empreses. Per usuaris amb drets d'accés com administradors, podran accedir a un 

apartat especial per poder gestionar els usuaris que accedeixen i les dades capturades.
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 3.  Avaluació tecnològica.

 3.1. Llenguatge de programació.
Aquest  projecte  és  una  aplicació  dividida  en  dos  parts.  Cada  una  de  les  parts  treballa  de  forma 

independent havent com a únic nexe la base de dades. Aquesta separació no només és funcional sinó 

també de base ja que ambdues parts fan servir tecnologies diferents. Per tant,  cada part necessita ser 

explicada de forma independent quant al llenguatge de programació.

 3.1.1. Llenguatge de programació de l'analitzador sintàctic encarregat de capturar les dades.

La primera part de l'aplicació, la part encarregada de capturar i emmagatzemar la informació a la base de 

dades,  fa  ús  del  llenguatge  de  programació  Python.  Aquest  llenguatge  és  adient  per  les  següents 

característiques:  orientat a objectes, és modular, funcional, conté una gran varietat de mòduls – molts 

d'ells per treballar amb cadenes de caràcters i l'HTML – i és un llenguatge interpretat que es pot fer servir 

perfectament als servidors web, en el cas del projecte i  que més endavant es veurà,  al  servidor web 

Apache, i és programari lliure fet que no el lliga a llicències pel seu ús i explotació.

 3.1.2. Llenguatge de programació del l'entorn d'usuari de consulta.

L'entorn d'usuari de consulta no és res més que una aplicació amb format de pàgina web. El llenguatge 

emprat és el PHP5,  un llenguatge per crear pàgines web dinàmiques i que és interpretat. És també el 

llenguatge de servidors web més estés, un programari lliure i amb un gran suport de la comunitat de 

forma que hi ha multitud d'arxius codi, ajudes, tutorials i està en evolució constant. L'usuari només veu el 

resultat  de l'execució de forma que podem considerar  l'aplicació,  en aquesta part,  com una aplicació 

client-servidor. Tenint en compte que l'aplicació és una pàgina web, fa falta una maquetació per donar un 

estil visual. En aquest sentit s'ha fet ús de l'estàndard XHTML6 1.1 estricte, CSS7 2.1 i tot plegat amb 

l'ajuda del Javascript8.

 3.2. Servidors web.
Tot el gruix del projecte s'executa en un servidor web. Per tant és una part important a tenir en compte. 

Les tres situacions possibles d'ubicació de l'aplicació, un ordinador, el servidor intern d'una empresa o bé 

un proveïdor de serveis de pàgines web amb base de dades es tenen en compte i, seguint la filosofia 

d'utilitzar  programari  lliure  en quasi  la  totalitat  del  desenvolupament  del  projecte,  els  servidors  web 

Apache9 són la millor solució i la que apliquen la majoria dels proveïdors de serveis de pàgines web, 

s'integra perfectament amb PHP i disposa de multitud de mòduls per estendre la seva funcionalitat.

5 PHP. Acrònim recursiu que significa “PHP Hypertext Pre-processor”. És un llenguatge interpretat per la creació de pàgines web dinàmiques. 
www.php.net
6XHTML. És el nou llenguatge d'etiquetes cridat a substituir el HTML. XHTML és la versió XML de HTML de forma que manté les 
funcionalitats amb les especificacions estrictes del XML.
7 CSS (Cascade Style Sheet o Fulles d'Estil en Cascada). Llenguatge formal per definir la presentació d'un document estructurat escrit en HTML, 
XML i també en XHTML.
8 Javascript. Llenguatge interpretat per pàgines web amb una sintaxis semblant a altres llenguatges com el Java o al C creat per Netscape. La seva 
interpretació es realitza al navegador client.
9 Servidors web Apache. És un programari lliure que fa de servidor HTTP i és multi plataforma.
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 3.3. Seguretat.
La seguretat és un element molt important en el projecte. Separant la part de l'analitzador sintàctic que 

s'encarrega de capturar la informació de la pàgina web i que, o bé s'executa a l'ordinador client o bé 

s'executa al servidor web sense cap actuació per part de l'usuari – es absolutament transparent – l'entorn 

d'usuari de consulta, és a dir, la pàgina web que conté l'aplicació que fan servir els usuaris, necessita de 

seguretat per tenir un control d'accés d'usuaris a la mateixa tot pensant en la situació més restrictiva que 

és, tal com s'ha descrit anteriorment, la de situar l'aplicació en un servidor web. Per tant, l'accés d'usuaris 

a l'aplicació es realitza prèvia autorització. En aquest aspecte, les dades dels usuaris per poder accedir a 

l'aplicació són guardades a la base de dades i les contrasenyes estan encriptades per evitar qualsevol risc.

 3.4. Sistemes Gestors de Bases de Dades.
La base de dades és un dels tres pilars principals del projecte. Els altres dos són l'analitzador sintàctic que 

captura  la  informació  de  la  pàgina  web de  GISA i  l'aplicació  d'usuari.  Donats  els  requeriments  del 

projecte, el sistema gestor de bases de dades que s'ha decidit utilitzar és un servidor MySQL10 amb motor 

d'emmagatzematge transaccional InnoDB. Aquesta tria davant el motor d'emmagatzematge habitual de 

MySQL,  MyISAM,  és  degut  a  la  capacitat  de  confirmació,  cancel·lació  i  recuperació  de  falles  en 

sentències  SQL11,  permet  executar  sentències  SQL en  transaccions,  disposa  d'una  gran  capacitat  de 

gestionar diversos usuaris simultanis, i també una capacitat de processar grans volums de dades amb un 

rendiment molt elevat.

10 MySQL. És un sistema gestor de base de dades relacional multiusuari i multiprocés i és principalment programari lliure havent també una 
llicència de pagament.
11 SQL (Structured Query Language o Llenguatge d'Interrogació Estructurat). És un llenguatge estàndard normalitzat de comunicació amb les 
bases de dades relacionals.
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 4.  Planificació inicial.

La planificació inicial del projecte estableix les següents directives de treball i temps d'execució de les 

diferents parts de què consta, amb una durada determinada.

En aquest sentit, les tasques principals que s'han definit pe realitzar són les següents:

● Estudi de la informació a processar (fitxers HTML) i de les eines més adequades per fer-ho.

● Desenvolupament d'una aplicació per extreure la informació d'una web i abocar-la en un SGBD 

(sistema gestor de bases de dades) relacional.

● Desenvolupament d'una aplicació pel tractament analític de les dades extretes que necessita una 

consultoria d'enginyeria civil.

Aquests punts defineixen a grans trets les línies de treball a realitzar. Amb aquestes dades s'han establert 

els següents temps i dedicacions al projecte en funció de cada part:

● Anàlisis del problema.....................................................2 setmanes

● Recerca i formació en les tecnologies a utilitzar.............2 setmanes

● Disseny...........................................................................4 setmanes

● Implementació................................................................8 setmanes

● Testeig............................................................................2 setmanes

● Documentació.................................................................2 setmanes
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Part II: Anàlisi i Especificació
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 5.  Especificació de Requeriments.

 5.1. Requeriments funcionals.
L'aplicació permet les següents funcionalitats:

● Consultar

● Modificar empreses

● Afegir usuaris

● Modificar usuaris

● Eliminar usuaris

● Eliminar licitacions i empreses

● Eliminar licitacions

● Eliminar licitacions amb més de 3 anys d'antiguitat

● Sortir

 5.1.1. Consultar.

La consulta en el projecte té una definició més àmplia ja que és la funcionalitat principal de l'entorn 

d'usuari de consulta. Per tant, la tasca que més realitzarà l'usuari és consultar les licitacions, les empreses, 

les UTE, i l'anàlisi estadístic.

 5.1.2. Modificar empreses.

Aquesta funcionalitat és limitada a usuaris normals i administradors i està pensada per poder modificar les 

dades de contacte de les empreses.

 5.1.3. Afegir, modificar i eliminar usuaris.

Gestionar els usuaris, són funcionalitats limitades als usuaris administradors. 

 5.1.4. Eliminar licitacions i empreses, licitacions i licitacions amb més de 3 anys d'antiguitat.

Eliminar les licitacions i les empreses són funcionalitats també limitades als usuaris administradors i el 

seu motiu és per regenerar la captura amb informació nova, òbviament perdent les dades actuals, o bé 

eliminar aquella informació que ja té una antiguitat superior als 3 anys i no té interès.

 5.1.5. Sortir.

És una funcionalitat disponible en qualsevol moment i totalment visible. El seu ús desconnecta l'usuari de 

l'aplicació.

 5.2. Requeriments no funcionals.
Segons els següents apartats, trobarem els requeriments no funcionals en cada cas:
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 5.2.1. Instal·lació de l'aplicació:

Per instal·lar l'aplicació, ja sigui en un ordinador personal, en un servidor d'empresa o bé situar-la en un 

espai reservat en un proveïdor de serveis web a Internet, i poder utilitzar l'aplicació, es fa necessari els 

següents requeriments:

● Un  ordinador  independent  del  tipus  de  maquinari  i  sistema  operatiu  amb  una  antiguitat  no 

superior a l'any 1997.

● Connexió  a  Internet  de  l'ordinador  ja  sigui  directament  o  amb l'ajuda  de  la  xarxa  local  de 

l'empresa on es trobi situat.

● Navegador web amb una antiguitat no superior a l'any 2002.

● Poder instal·lar o disposar de l'intèrpret del llenguatge Python versió 2.4 o superior.

● Poder instal·lar o disposar de la llibreria Tidy per Python de l'empresa egenix (mx-Tidy).

● Poder instal·lar o disposar del SGBD MySQL amb el motor d'emmagatzematge InnoDB.

● Poder instal·lar o disposar d'un servidor web amb el llenguatge PHP incorporat i les llibreries per 

poder treballar amb bases de dades MySQL i creació de gràfics.

 5.2.2. Utilització de l'aplicació:

Els requeriments per la utilització de l'aplicació són exactament els  tres primers punts del subapartat 

anterior, instal·lació de l'aplicació.

 5.2.3. Altres requeriments no funcionals:

● Entorn d'usuari intuïtiu.

● Sistema de captura de dades amb tolerància a fallides no crítiques.

● Base de dades de rendiment elevat.

● Servidor web de rendiment per sobre del nivell normal.

 

 5.3. Requeriments del sistema.
Els  requeriments  del  sistema  són  principalment  un  maquinari  que  permeti  la  instal·lació  del  SGBD 

MySQL, l'intèrpret del llenguatge Python i un servidor web amb el llenguatge PHP.

 5.4. Factors de qualitat.
Es tracta d'un projecte que, en l'aspecte de la instal·lació, ofereix una gran flexibilitat ja que es pot ubicar 

en un ordinador personal, en el servidor d'empresa o bé a Internet. 

L'entorn d'usuari és una pàgina web senzilla amb un entorn amigable i intuïtiu i amb un estil visual que 

ajuda a l'usuari a entendre menús i dades sense necessitat d'haver-se estudiat el manual o bé haver de 

mirar-lo contínuament.

En quant a la part tècnica de l''aplicació, cal dir que ofereix un temps de resposta baix i una gran fiabilitat 

en sí mateixa.
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 6.  Model conceptual i diagrama de context.

El  model  conceptual  s'ha  definit  per  veure  l'especificació  de  l'entorn  d'usuari  de  consulta,  és  a  dir, 

l'aplicació web. Mentre que l'analitzador sintàctic encarregat de capturar les dades de la web de GISA s'ha 

especificat amb un diagrama de context.

 6.1. Model conceptual (aplicació web).

El model conceptual de la figura 6.1 mostre el diagrama UML d'aquest model. Tot i l'ús de l'UML per 

especificar conceptualment l'aplicació web, no s'ha utilitzat classes en el disseny ni el desenvolupament.
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Figura 6.1. Diagrama conceptual de l'entorn d'usuari de consulta (l'aplicació web)



 6.2. Diagrama de context de l'analitzador sintàctic.
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Figura 6.2. Diagrama de context de l'analitzador sintàctic



 7.  Casos d'ús.

El diagrama de casos d'ús de la figura 7.1 i la posterior descripció de cada cas d'ús, només fa referència a 

l'entorn d'usuari de consulta, l'aplicació web. Això és perquè l'analitzador sintàctic encarregat de capturar 

les dades de la web de GISA no necessita la intervenció de l'usuari i funciona de forma programada en 

temps diferit.
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Figura 7.1. Diagrama de casos d'us de l'entorn d'usuari de consulta (l'aplicació web).



 7.1. Iniciar sessió.
L'inici de sessió conté el curs normal i un  curs alternatiu que es descriuen tot seguit:

Cas d'ús: Iniciar sessió.

Actors: Tots els usuaris, usuari administrador i usuari.

Tipus: Primari.

Descripció: Controla l'accés dels usuaris a l'aplicació i serveix per determinar quins són els drets d'accés 

a les diferents parts de l'aplicació.

Requeriments: -

Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1.  L'usuari  entra  a  l'entorn  d'usuari  de  consulta, 
l'aplicació  web,  on  troba  la  pàgina  d'entrada 
d'usuari. L'usuari entres les dades i accepta.

2. El sistema comprova que l'usuari existeix i li 
dona drets d'accés.

3.  Finalitzada  l'entrada  d'usuari  i  el  sistema 
mostra la pàgina principal de l'aplicació web.

Curs alternatiu dels esdeveniments:

2. El sistema retorna error conforme el nom d'usuari o la contrasenya són incorrectes i retorna a la pàgina 

d'entrada d'usuari.

 7.2. Consultar licitacions.
La consulta de licitacions és un cas d'us que conté el curs normal i una sèrie de cursos alternatius que es 

descriuen tot seguit:

Cas d'ús: Consultar licitacions.

Actors: Tots els usuaris, usuari administrador i usuari.

Tipus: Primari.

Descripció: Determina les accions a prendre segons les necessitat de consulta i permet accedir a les dades 

de les licitacions.

Requeriments: Haver iniciat la sessió com a usuari.

Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1. L'usuari entra a l'apartat de licitacions.

2.  El  sistema  mostra  la  llista  de  les 
licitacions.
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Curs alternatiu dels esdeveniments A. L'usuari decideix accedir a la informació d'una licitació:

Accions dels actors Resposta del sistema

A.3. L'usuari clica al damunt d'una licitació

A.4.  El  sistema mostra  un  formulari  amb 
les dades de la licitació i amb la possibilitat 
de  poder  accedir  a  les  empreses 
presentades.

A.5. L'usuari tanca el formulari amb les dades 
de la licitació.

Curs alternatiu dels esdeveniments B. L'usuari decideix filtrar les licitacions a visualitza:

Accions dels actors Resposta del sistema

B.3.  L'usuari  riar  el  filtratge per  mostrar  les 
licitacions i clica al botó de filtar.

B.4.  El  sistema  mostra  la  llista  de  les 
licitacions  segons  els  paràmetres  de 
filtratge que s'han triat.

Curs  alternatiu  dels  esdeveniments  C.  L'usuari  decideix  visualitzar  les  licitacions  d'una  altre 

pàgina del total que hi ha:

Accions dels actors Resposta del sistema

C.3.  L'usuari  clica,  si  s'escau,  en una  de les 
pàgines que formen el llistat de les licitacions 
per  veure  les  licitacions  de  la  pàgina  en 
concret,

C.4.  El  sistema  mostra  la  llista  de  les 
licitacions  de  la  pàgina  demanada.  Es 
manté el filtratge si s'ha triat abans.

Curs alternatiu dels esdeveniments D. Temps d'inactivitat excedit:

D.3. El sistema retorna l'usuari a la pàgina d'entrada d'usuari si porta 30 minuts o més sense demanar 

accions al sistema, situació que provoca el final de la sessió.

 7.3. Consultar empreses.
La consulta de les empreses és un cas d'us que conté el curs normal i una sèrie de cursos alternatius que es 

descriuen tot seguit:

Cas d'ús: Consultar empreses.

Actors: Tots els usuaris, usuari administrador i usuari.

Tipus: Primari.

Descripció: Determina les accions a prendre segons les necessitat de consulta i permet accedir a les dades 

de les empreses.

Requeriments: Haver iniciat la sessió com a usuari.
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Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1. L'usuari entra a l'apartat d'empreses.

2.  El  sistema  mostra  la  llista  de  les 
empreses.

Curs alternatiu dels esdeveniments A. L'usuari decideix accedir a les dades d'una empresa:

Accions dels actors Resposta del sistema

A.3. L'usuari clicar al damunt d'una empresa.

A.4.  El  sistema mostra  un  formulari  amb 
les dades de l'empresa i amb la possibilitat 
de  poder  accedir  a  les  licitacions  on  s'ha 
presentat i les UTE que ha format.

Curs alternatiu dels esdeveniments B. L'usuari decideix visualitzar les licitacions d'una altre pàgina 

del total que hi ha:

Accions dels actors Resposta del sistema

B.3.  L'usuari  clica,  si  s'escau,  en  una de  les 
pàgines que formen el llistat de les empreses 
per veure les empreses de la pàgina en concret,

B.4.  El  sistema  mostra  la  llista  de  les 
empreses de la pàgina demanada.

Curs alternatiu dels esdeveniments C. Temps d'inactivitat excedit:

C.3. El sistema retorna l'usuari a la pàgina d'entrada d'usuaris si porta 30 minuts o més sense demanar 

accions al sistema, situació que provoca el final de la sessió.

 7.4. Modificar dades de contacte de les empreses.
La modificació de les dades de contacte de les empreses és un cas d'us que conté el curs normal i un curs 

alternatiu que es descriuen tot seguit:

Cas d'ús: Modificar dades de contacte de les empreses.

Actors: Usuari administrador o usuari no restringit.

Tipus: Secundari.

Descripció: Permet afegir (si estan buides) i modificar les dades de contacte de les empreses.

Requeriments: Haver iniciat la sessió com a usuari no restringit.
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Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1. L'usuari entra a l'apartat d'empreses.

2.  El  sistema  mostra  la  llista  de  les 
empreses.

3. L'usuari clica al damunt d'una empresa.

4. El sistema mostra un formulari amb les 
dades de l'empresa i amb la possibilitat de 
poder  accedir  a  les  licitacions  on  s'ha 
presentat i les UTE que ha format.

5. L'usuari entra la informació de contacte de 
l'empresa i clica al botó modificar.

6.  El  sistema  emmagatzema les  dades  de 
contacte de l'empresa.

Curs alternatiu dels esdeveniments B. Temps d'inactivitat excedit:

B.7. El sistema retorna l'usuari a la pàgina d'entrada d'usuaris si porta 30 minuts o més sense demanar 

accions al sistema, situació que provoca el final de la sessió.

 7.5. Consultar les estadístiques.
La consulta de les estadístiques és un cas d'us que conté el curs normal i una sèrie de cursos alternatius 

que es descriuen tot seguit:

Cas d'ús: Consultar estadístiques.

Actors: Tots els usuaris, usuari administrador i usuari.

Tipus: Primari.

Descripció: Determina les accions a prendre segons les necessitat de consulta i permet accedir a les dades 

de d'estadística descriptiva i acumulatius.

Requeriments: Haver iniciat la sessió com a usuari.

Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1. L'usuari entra a l'apartat d'estadístiques.

2.  El  sistema  mostra  l'apartat  de  les 
estadístiques amb la pestanya de licitacions 
activada per defecte.

Curs  alternatiu  dels  esdeveniments  A.  L'usuari  decideix  filtrar  les  licitacions  a  aplicar  les 

estadístiques:

Accions dels actors Resposta del sistema

A.3.  L'usuari  pot  triar,  en  l'apartat  de 
licitacions i si s'escau, el filtratge per mostrar 
les licitacions i clicar al botó de filtrar.

A.4.  El  sistema  mostra  les  gràfiques 
d'estadístiques de les licitacions segons els 
paràmetres  de  filtratge  que  s'han  triat.  Es 
manté el filtratge si s'ha triat abans.
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Curs alternatiu dels esdeveniment B. L'usuari decideix visualitzar les dades estadístiques de les 

empreses:

Accions dels actors Resposta del sistema

B.3. L'usuari clica en la pestanya d'empreses.

B.4.  El  sistema  mostra  el  formulari  per 
poder  triar  les  empreses  a  les  que  es  vol 
conèixer  les  dades  estadístiques  i 
acumulatives.

B.5. L'usuari tria les empreses a tractar i clica 
al botó processar

B.6.  El  sistema  mostre  les  dades  de  les 
empreses triades.

Curs alternatiu dels esdeveniments C. Temps d'inactivitat excedit:

C.3. El sistema retorna l'usuari a la pàgina d'entrada d'usuari si porta 30 minuts o més sense demanar 

accions al sistema, situació que provoca el final de la sessió.

 7.6. Gestionar usuaris.
La gestió dels usuaris és un cas d'us que conté el curs normal i una sèrie de cursos alternatius que es 

descriuen tot seguit:

Cas d'ús: Gestionar usuaris.

Actors: Usuari administrador.

Tipus: Primari.

Descripció: Permet afegir, modificar i eliminar usuaris.

Requeriments: Haver iniciat la sessió com a usuari administrador.

Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1.  L'usuari  entra  a  l'apartat  d'administració  i 
tria la pestanya d'usuaris.

2.  El  sistema mostra  la  llista  dels  usuaris 
autoritzats.

Curs alternatiu dels esdeveniments A. Modificar usuari:

Accions dels actors Resposta del sistema

A.3. L'usuari clica al damunt d'un dels usuaris 
de la llista.

A.4.  El  sistema mostra  un  formulari  amb 
les  dades  de  l'usuari  existent  amb 
possibilitat  d'eliminar  l'usuari  o  modificar 
les dades.

A.5. L'usuari modifica les dades i clica al botó 
modificar.

A.6.  El  sistema  comprova  les  dades 
introduïdes  i,  si  són  correctes, 
emmagatzema  les  dades  i  tanca  el 
formulari.
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Curs alternatiu dels esdeveniments B. Eliminar usuari:

Accions dels actors Resposta del sistema

A.3. L'usuari clica al damunt d'un dels usuaris 
de la llista.

A.4.  El  sistema mostra  un  formulari  amb 
les  dades  de  l'usuari  existent  amb 
possibilitat  d'eliminar  l'usuari  o  modificar 
les dades.

A.5. L'usuari clica al botó eliminar.

A.6. El sistema mostra un formulari on es 
demana que confirmi la petició sol·licitada i 
en cas afirmatiu eliminar.

A.7. L'usuari determina eliminar l'usuari triat i 
clica acceptar a la confirmació de la petició

A.8. El sistema elimina l'usuari.

Curs alternatiu dels esdeveniments C. Afegir usuari:

Accions dels actors Resposta del sistema

A.3. L'usuari clica al botó afegir.

A.4.  El  sistema  mostra  un  formulari  per 
omplir les dades de l'usuari.

A.5.  L'usuari  clica  al  botó  afegir  dins  del 
formulari.

A.6.  El  sistema  comprova  les  dades  i 
emmagatzema l'usuari nou.

Curs alternatiu dels esdeveniments D. Temps d'inactivitat excedit:

D.3. El sistema retorna l'usuari a la pàgina d'entrada d'usuaris si porta 30 minuts o més sense demanar 

accions al sistema, situació que provoca el final de la sessió.

Curs alternatiu dels esdeveniments E. L'usuari cancel·la qualsevol operació d'afegir, modificació o 

eliminació:

E.3. El sistema tanca el formulari obert.

Curs alternatiu dels esdeveniments F.  L'usuari  no entra les dades mínimes necessàries o bé les 

entra incorrectament segons la validació:

F.3. El sistema mostra un avís amb els camps incorrectes i els errors trobats.

 7.7. Gestionar licitacions i empreses.
La gestió de les licitacions i les empreses és un cas d'us que conté el curs normal i una sèrie de cursos 

alternatius que es descriuen tot seguit:

Cas d'ús: Gestionar licitacions i empreses.

Actors: Usuari administrador.

Tipus: Primari.
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Descripció: Permet eliminar les licitacions, eliminar tot (licitacions i empreses) o bé eliminar tota la 

informació amb una antiguitat superior als tres anys.

Requeriments: Haver iniciat la sessió com a usuari administrador.

Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1.  L'usuari  entra  a  l'apartat  d'administració  i 
tria la pestanya de licitacions.

2. El sistema mostra els botons d'eliminar 
tot i eliminar licitacions i, si s'escau, mostra 
la  llista  de  licitacions  que  tenen  una 
antiguitat superior als tres anys i un botó al 
final per eliminar les licitacions mostrades.

Curs alternatiu dels esdeveniments A. Eliminar tot:

Accions dels actors Resposta del sistema

A.3. L'usuari clica al damunt del botó eliminar 
tot.

A.4. El sistema mostra un formulari avisant 
del procés que s'està a punt de dur a terme i 
sol·licita confirmació amb camp de text de 
l'ordre demanada.

A.5.  L'usuari  introdueix  el  text  demanat  al 
camp de text per confirmar l'ordre.

A.6. El sistema elimina tota la informació 
emmagatzemada.

Curs alternatiu dels esdeveniments B. Eliminar licitacions:

Accions dels actors Resposta del sistema

B.3. L'usuari clica al damunt del botó eliminar 
licitacions.

B.4. El sistema mostra un formulari avisant 
del procés que s'està a punt de dur a terme i 
sol·licita confirmació amb camp de text de 
l'ordre demanada..

B.5.  L'usuari  introdueix  el  text  demanat  al 
camp de text per confirmar l'ordre.

B.6.  El sistema elimina tota la informació 
emmagatzemada de les licitacions.
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Curs alternatiu dels esdeveniments C. Eliminar licitacions amb una antiguitat igual o superior als 

tres anys:

Accions dels actors Resposta del sistema

C.3. L'usuari clica al damunt del botó eliminar 
licitacions al final de la llista de les licitacions 
amb  una  antiguitat  igual  o  superior  als  tres 
anys.

C.4. El sistema mostra un formulari avisant 
del procés que s'està a punt de dur a terme i 
sol·licita confirmació amb camp de text de 
l'ordre demanada.

C.5.  L'usuari  introdueix  el  text  demanat  al 
camp de text per confirmar l'ordre.

C.6. El sistema elimina tota la informació 
emmagatzemada de les licitacions amb una 
antiguitat igual o superior als tres anys.

Curs alternatiu dels esdeveniments D. Temps d'inactivitat excedit:

D.3. El sistema retorna l'usuari a la pàgina d'entrada d'usuaris si porta 30 minuts o més sense demanar 

accions al sistema, situació que provoca el final de la sessió.

Curs alternatiu dels esdeveniments E. L'usuari cancel·la qualsevol operació d'eliminació:

E.3. El sistema tanca el formulari obert i cancel·la l'eliminació.

Curs alternatiu dels esdeveniments F. L'usuari no entra la paraula demanada per confirmar la 

ordre d'eliminació:

F.3. El sistema tanca el formulari obert i cancel·la l'eliminació.

 7.8. Tancar la sessió.
El tancament de la sessió el curs normal que es descriu tot seguit:

Cas d'ús: Tancar la sessió.

Actors: Tots els usuaris, usuari administrador i usuari.

Tipus: Primari.

Descripció: Tancar la sessió de l'usuari actual i retorna a la pàgina d'inici d'entrada d'usuari.

Requeriments: Haver iniciat la sessió com a usuari.

Curs normal dels esdeveniments:

Accions dels actors Resposta del sistema

1. L'usuari clica al botó tanca la sessió.

2. El sistema finalitza la sessió i retorna a la 
pàgina inicial d'entrada d'usuaris.
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 8.  Diagrama de seqüència del sistema.

El diagrama de seqüències del sistema fa referència a l'aplicació web únicament i s'ha utilitzat per mostrar 

com l'usuari interacciona amb la lògica de la vista i el model de dades. Tot i donat el gran nombre de 

casos d'ús, s'han simplificat els diagrames a tres casos corresponents a consultes de tot tipus (licitacions, 

empreses,  empreses  UTE i  usuaris),  consulta  amb modificació  (modificar  dades  de  contacte  de  les 

empreses) i la gestió d'usuaris que permet afegir, modificar i eliminar.

El diagrama de la figura 8.1 correspon a la petició de consulta. S'ha generalitzat perquè sempre és el 

mateix diagrama en totes les consultes.

La modificació de les dades de contacte de les empreses.  La única modificació possible a les dades 

capturades. La figura 8.2 mostra el diagrama.
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Figura 8.1. Diagrama de seqüències d'una petició de consulta.

Figura 8.2. Diagrama de seqüències de la consulta i modificació de les dades de contacte 
d'una empresa



Per últim, la figura 8.3 mostra el diagrama de seqüències en la consulta, la modificació i afegit d'un nou 

usuari, o bé la seva eliminació.
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Figura 8.3: Diagrama de seqüències per afegir, modificar o eliminar usuaris



Part III: Disseny.
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 9.  Diagrames orientat als mòduls i diagrama del flux de dades.

El disseny de l'aplicació web s'ha realitzat pensant en un sistema de dues capes, essent una arquitectura 

física  no  distribuïda.  Com  es  pot  observar  a  la  figura  9.1,  les  dues  capes  corresponen  a  la 

presentació/domini i la gestió de dades. Aquesta concepció en el disseny és deguda a la necessitat de 

poder portar l'aplicació a qualsevol SGBD, però al ser aquesta orientada a web amb la única funcionalitat 

de consultar les dades prèviament emmagatzemades per l'analitzador sintàctic que ha realitzat la captura, 

dades que no són modificables, i oferir un sistema de consulta de dades acumulatives i estadístiques, es va 

decidir que la construcció d'un sistema de tres capes orientat a objectes necessitava d'una quantitat de 

recursos i temps considerats innecessaris donat l'ús que se'n podria fer de l'aplicació. Per tant, el disseny 

està basat en un sistema de dues capes modular.

 9.1. Diagrama orientat als mòduls de l'entorn d'usuari de consulta 
(l'aplicació web).

El disseny s'ha fet pensant en una aplicació modular ampliable no orientat a classes. Aquesta concepció 

en el disseny permet ampliar l'aplicació però dintre d'un entorn relativament tancat. L'ús de la mateixa 

està supeditat a la consulta d'unes dades ja existents i la obtenció d'informació complementària. Tal com 

es veu al  diagrama de mòduls de la figura 9.2,  els  mòduls existents i  el  sentit  de navegació,  té una 

concepció de menús que permet ampliar-ho en cas de necessitat. Els mòduls en color vermell, estan per 

diferenciar aquelles parts d'accés exclusiu a usuaris amb drets d'administració.
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Figura 9.1. Diagrama de capes del 
sistema



 9.2. Diagrama de flux de dades del capturador de dades.

El diagrama del flux de dades de la figura 9.3 mostra el diagrama del nivell 1 partint del diagrama de 

context. El diagrama descriu els tres principals processos que es produeixen: capturar llista de licitacions, 

capturar licitacions noves i capturar dades empresa licitació.
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Figura 9.2. Diagrama amb els mòduls de l'aplicació web i el sentit de navegació (en vermell les parts d'ús 
exclusiu per usuaris administradors).



 9.3. Diagrama de mòduls del capturador de dades.

La distribució en mòduls del capturador de dades està pensat perquè davant l'eventual canvi d'alguna part 

de la web de GISA, d'on s'ha d'extreure tota la informació, s'hagi de fer petits canvis. En aquest sentit, i 

seguint un sistema de dues capes (presentació/domini i gestió de dades), el mòdul base de dades s'ha 

separat per no dependre del SGBD. Els mòduls de captura de dades i eliminador HTML contenen, tal com 

es veurà a l'apartat  de desenvolupament,  les classes que capturen la informació i  filtren les etiquetes 

HTML per tant tot l'anàlisi de la informació capturada ho realitza el mòdul principal capturador de dades.
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Figura 9.3. Diagrama de flux de dades del capturador de dades.

Figura 9.4. Diagrama de mòduls del capturador de dades
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 10. Disseny de la capa de gestió de dades.

El diagrama de la capa de gestió de dades, contempla tot l'esquema de la base de dades relacional amb 

claus primàries i claus foranes lògiques (no reals) amb índex. Aquesta concepció de les claus foranes fa 

que  la  base  de  dades  sigui  independent  del  SGBD.  La  taula  aplicació només  existeix  per  mantenir 

informació de la data i hora de la captura de dades per part de l'analitzador sintàctic i si hi ha hagut cap 

error durant la captura.
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Figura 10.1. Diagrama UML de la capa de gestió de dades.
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 11. Disseny de la interfície d'usuari.

Pel disseny de la interfície d'usuari s'ha tingut en compte una jerarquització descendent tant de l'aspecte 

com de la distribució de la informació per tal que sigui entenedora, intuïtiva i de molt fàcil ús. Com que 

l'entorn d'usuari de consulta és una aplicació web, s'ha procurat que la maquetació fos respectuosa amb 

els colors i amb els estàndards.

Així, la pantalla d'entrada d'usuaris no és més que un formulari amb el nom de l'aplicació i dos camps de 

text on queda molt clarament indicat que es demana el nom d'usuari i la contrasenya tal com es veu a la 

figura 11.1.

Un cop l'usuari s'ha autoritzat i és dins de l'aplicació, l'estructura visual està dividida segons es veu a la 

figura 11.2. Podem veure com les seccions, tot i no estar delimitades expressament, és intuïtiu veure les 

separacions per l'aspecte visual.  Així les pantalles de l'aplicació tenen una divisió descendent seguint 

aquest ordre: 

● Títol i opcions comunes.

● Menú principal.

● Submenús, pestanyes i altres opcions (per exemple filtratge).

● Conjunt  de dades a mostrar  (que pot  contenir  submenús,  pestanyes i  altres opcions i  un nou 

conjunt de dades a mostrar i així successivament).
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Figura 11.1. Pantalla inicial amb l'entrada d'usuaris a l'aplicació.



 

Les pantalles dels formularis de consulta de licitacions, empreses i usuaris s'obren en una finestra nova 

independent  per  mantenir  en tot  moment  la  llista  d'on prové.  S'ha  pensat  d'aquesta  forma per  poder 

comparar en un moment donat,  a  més de mantenir  la llista,  dues o més informacions concretes (per 

exemple dos licitacions, dos empreses). El disseny del formulari segueix una divisió per seccions on cada 

secció té un títol ben definit. S'ha pensat, a més, poder ocultar o mostrar les seccions no principals per no 

sobrecarregar el formulari i  triar en tot moment que és vol veure i  que no. La figura 11.3 mostra el 

formulari  de  consulta  d'una  licitació  en  fase  d'adjudicació  i  on  es  poden  distingir  perfectament  les 

seccions.
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Secció de 
dades de la licitació

Secció d'obertura de pliques

Secció d'adjudicació

Figura 11.2. Pantalla d'exemple corresponent al menú de consulta de licitacions.

Figura 11.3. Pantalla d'exemple corresponent al formulari de 
consulta d'una licitació en fase d'adjudicació.

Titol i 
opcions comunes

Submenú, pestanyes i
altres opcions

Menú principal

Conjunt de dades
a mostrar



Part IV: Implementació i test.
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 12. Explicació de les tecnologies utilitzades.

 12.1.Les tecnologies utilitzades.
Tal com s'ha explicat en el capítol 3, les tecnologies utilitzades en el projecte són PHP, XHTML i un 

SGBD MySQL. El sistema està instal·lat en un servidor web Apache i es necessari l'intèrpret Python i la 

llibreria tidy per Python d'egenix mx-Tidy.

El  desenvolupament  s'ha  fet  en els  dos  sistemes operatius  més utilitzats  al  món PC:  una distribució 

GNU/Linux i un Windows XP Professional. La raó d'utilitzar un sistema PC pel desenvolupament és per 

ser el sistema maquinari més utilitzat  als  servidors de les empreses i  als ordinadors personals de les 

consultories d'enginyeria, el tipus de client a qui aniria destinat l'aplicació. Degut, també, a que el 90% 

d'aquestes empreses utilitzen el sistema operatiu Windows i programari afí a aquest sistema operatiu, ha 

fet necessari revisar i adaptar part del desenvolupament de l'aplicació perquè s'adapti completament sense 

cap problema. És a dir, l'aplicació web hauria de funcionar perfectament en navegadors web Mozilla, 

Firefox, Netscape, Opera i Internet Explorer, els navegadors web més utilitzats al sistema PC. Tot i així el 

desenvolupament ha sigut el màxim curós perquè altres navegadors web d'altres sistemes puguin utilitzar 

l'aplicació sense problemes si es compleixen les condicions descrites a l'apartat 5.2 (requeriments no 

funcionals). 

En quant al desenvolupament de l'analitzador sintàctic encarregat de capturar la informació de la web de 

GISA, no suposa un problema entre sistemes a priori,  tot i que la llibreria tidy utilitzada, la llibreria 

d'egenix mx-Tidy, només existeix per sistemes operatius GNU/Linux, Windows i Mac OS.

 12.1.1. Tecnologies utilitzades en el desenvolupament sota Windows.

Sota els sistemes operatius Windows s'ha desenvolupat tota la part de l'analitzador sintàctic encarregat de 

capturar les dades de la web de GISA. Per tal efecte, s'ha instal·lat l'interpret Python versió 2.5.1 i tot el 

codi s'ha desenvolupat amb l'IDLE (Integrated DeveLopment Environment) de Python. Per integració 

amb el SGBD i la llibreria Tidy per Python, s'ha instal·lat el paquet MySQLdb per Python per poder 

treballar amb bases de dades MySQL i la llibreria mx-Tidy d'egenix per poder fer us del Tidy directament 

des de Python.

Un cop el desenvolupament està prou avançat per realitzar proves de captura, s'instal·la un paquet de 

servidor web de codi obert que, en el cas del projecte i sota Windows, és l'AppServ versió 2.4.9 que 

inclou un servidor web Apache versió 2.0.59, el llenguatge PHP versió 4.4.7 i el SGBD MySQL versió 

5.0.45 amb suport pel motor InnoDB habilitat.  El paquet inclou l'aplicació web phpMyAdmin versió 

2.10.2 la utilitat de la qual és gestionar completament les bases de dades creades al SGBD MySQL.

 

Per tal de poder desenvolupar les modificacions del codi PHP, javascript i els estils visuals sota Windows, 

s'ha utilitzat el programari propietari Macromedia Dreamweaver 8 i el programari lliure Nvu.

 12.1.2. Tecnologies utilitzades en el desenvolupament sota GNU/Linux.

Pel desenvolupament sota el sistema operatiu GNU/Linux s'ha utilitzat una distribució Ubuntu versió 

7.10. 
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Referent a l'analitzador sintàctic s'ha instal·lat l'intèrpret Python 2.5.1 i l'entorn de desenvolupament per 

Python l'IDLE. La llibreria per incorporar suport a les bases de dades MySQL també ha sigut instal·lada, 

més concretament el paquet python-mysqldb i la llibreria Tidy d'egenix mx-Tidy per Linux. La única 

funció del desenvolupament de l'analitzador sintàctic sota Linux és comprovar el correcte funcionament 

d'aquesta part del projecte i poder realitzar possibles modificacions tot i que al final no ha sigut necessari.

El desenvolupament web ha requerit instal·lar el servidor web Apache 2 versió 2.2.4, PHP versió 5.2.3 i el 

SGBD, el servidor MySQL versió 5.0.45. Per poder gestionar les bases de dades còmodament s'ha afegit 

l'aplicació web phpmyadmin versió 2.10.3. Per poder modificar el codi PHP, javascript i estils visuals s'ha 

utilitzat el programari SCREEM (Site Creation and Editing EnvironMent) versió 0.16.1.

Tot  el  programari  instal·lat  sota  Linux  prové  de  la  base  de  programari  per  la  distribució  utilitzada 

exceptuant  la  llibreria  Tidy  per  Python  que  s'ha  necessitat  baixar  el  paquet  concret  i  realitzar  la 

instal·lació manual del mateix.
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 13. Implementació.

 13.1. Estratègia de desenvolupament.
En termes  generals,  el  desenvolupament  de  tot  el  projecte  ha  seguit  la  metodologia  de  programació 

extrema, una metodologia àgil, que permet un desenvolupament incremental, correcció d'errors previ a 

afegir noves funcionalitats, millorar el codi visualment sense modificar la funcionalitat, simplicitat de 

codi en la mesura del que és possible. Tot i així, s'ha tingut en compte una anàlisis, especificació i disseny 

previ descrit en punts anteriors.

L'estratègia  seguida  per  realitzar  el  desenvolupament  ha  tingut  en  compte  els  següents  aspectes:  la 

necessitat de tenir dades per al desenvolupament web i poder fer proves. Per tant primer s'ha dut a terme 

la part corresponent a l'analitzador sintàctic encarregat de capturar les dades de la pàgina web de GISA.

 13.1.1. Desenvolupament de l'analitzador sintàctic.

Les dades que s'han de capturar de la pàgina web de GISA, concretament de l'apartat d'obres civils, es 

troben en pàgines que tenen una estructura similar i que es generen automàticament segons les peticions 

als  seus  servidors  web.  Per  tant  prèviament  s'ha  de conèixer  l'adreça de la  pàgina  principal  i  quina 

estructura segueixen les crides segons la informació que es vol obtenir.

Realitzat un seguiment i un estudi acurat de la distribució de la informació a la web de GISA i com es fan 

les crides pel mètode GET12 per obtenir les dades, s'han trobat les següents estructures per realitzar les 

crides.

Format de l'adreça web i variables per obtenir informació de la llista de les licitacions per tipus i fase.

● Pàgina principal: www.gisa.cat

● Pàgina preparada per introduir variables: www.gisa.cat/gisa/servlet/HomeCategory?

● Variables:

 code: Tipus de licitació d'obra civil. Valors possibles:

− OCP: obra civil projectes.

− OCDO: obra civil direccions d'obra.

− OCO: obra civil obres.

− OCCQ; obra civil control de qualitat.

 phase: Fase en la que es troba el tipus de licitacions. Valors possibles:

− 1: Fase de licitacions obertes.

− 3:  Fase  de  licitacions  pendents  d'adjudicació  (ofertants  rebuts,  obertura  de  pliques  i 

obertura de lemes).

− 5: Fase de licitacions adjudicades.

 organization: No s'utilitza. Es mostra amb valor 1.

 ordering: No s'utilitza. Es mostra amb el valor 2.

12. Get. Mètode per enviar formularis HTML on les dades s'incrusten a l'adreça web.
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Exemple de crida segons l'esquema anterior:

www.gisa.cat/gisa/servlet/HomeCategory?codi=OCP&phase=1&organization=1&ordering=2

Aquesta crida ens retornaria la pàgina web de GISA amb la llista de les licitacions d'obra civil projectes 

que estan obertes.

Format de l'adreça web i variables per obtenir informació d'una licitació concreta.

● Pàgina principal: www.gisa.cat

● Pàgina preparada per introduir variables: www.gisa.cat/gisa/servlet/HomeLicitation?

● Variables:

 licitationID: Codi numèric de la licitació.

 phase: Fase en la que es troba la licitació. Valors possibles:

− 1: Fase d'anunci.

− 2: Fase amb els ofertants ja rebuts.

− 3: Fase amb l'obertura de pliques realitzat.

− 4: Fase amb la l'obertura de lemes realitzat.

− 5: Fase d'adjudicació.

Exemple de crida segons l'esquema anterior:

www.gisa.cat/gisa/servlet/HomeLicitation?licitationID=45451&phase=5

Aquesta  crida  ens  retornaria  la  pàgina  web de  GISA amb les  dades  de  la  licitació  45451 a  la  fase 

d'adjudicació.

Amb aquests dos tipus de crides a la pàgina web de GISA, l'analitzador sintàctic obté la informació que 

necessita tant dels llistats de les licitacions com de les mateixes licitacions. Partint de la base que la web 

de GISA mostra  la  informació seguint  el  cicle  de vida de les  licitacions  i  agrupant-les  per  tipus,  el 

desenvolupament de la captura s'ha pensat seguint aquest mateix cicle de vida.

Per facilitar el desenvolupament també s'ha dividit l'analitzador sintàctic en diferents mòduls:

● analitzador_sintactic.py (mòdul principal)

● modul_vairables_globals.py

● modul_capturar_dades.py

● modul_eliminar_html.py

● modul_base_dades.py

La separació en diferents mòduls ha permès diferenciar  les parts  importants del  desenvolupament de 

l'analitzador sintàctic i facilitar les correccions i modificacions futures. Així el mòdul principal conté el 

procés principal d'analitzar la informació i emmagatzemar-la, però la captura es realitza amb el mòdul 

modul_capturar_dades.py,  l'enllaç  a  la  base  de  dades  el  gestiona  el  mòdul  modul_base_dades.py, 

l'eliminació de les estiquetes HTML que no es processen ho realitza el mòdul modul_eliminar_html.py i 

les  variables  globals,  així  com l'usuari  i  contrasenya  per  accedir  a  la  base  de  dades  està  al  mòdul 

modul_variables_globals.py. Tot seguit es descriu el desenvolupament i contingut de cada mòdul:

● Mòdul analitzador_sintactic.py

És el mòdul principal i el que crida a la resta de mòduls. La seva programació s'ha fet orientada a 

funcions i ben estructurada. El treball a realitzar és la captura de les dades seguint el cicle de vida 
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de les licitacions. Així la funció main() crida a la vegada a quatre funcions més encarregades de 

capturar  les  licitacions  obertes,  carregar  en una taula  les  empreses  capturades,  les  licitacions 

pendents  i  les  licitacions adjudicades.  Per  cada un dels  tres casos  de les  licitacions (obertes, 

pendents i adjudicades) es realitza els següents processos:

■ Capturar la llista de licitacions.

■ Capturar les licitacions noves.

Per cada licitació de la llista capturada, es comprova si ja existeix a la base de dades, sinó 

es captura tota la informació de la licitació.

A més en el cas de licitacions pendents i licitacions adjudicades es realitzen també els següents 

processos:

■ Capturar dades de les empreses.

Aquest procés,  que engloba una sèrie de funcions,  captura les dades de les empreses 

presentades  a  una  licitació  segons  la  fase.  Seguidament  es  comprova  si  l'empresa  ja 

existeix a la base de dades i s'actualitza l'estat, si s'escau. Si l'empresa és una UTE, es 

comprova l'existència de la UTE i, per separat, cada empresa que la formen.

La càrrega de les empreses capturades a una taula (visible per tot el mòdul) es realitza per evitar 

la sobrecàrrega de sentències SQL al SGBD per comprovar si una determinada empresa existeix o 

no. S'ha fet d'aquesta forma per tal de no sobrecarregar la xarxa local, l'accés a Internet i/o el  

servidor del SGBD ja que per cada licitació s'hi poden presentar una mitja de 10 empreses, tenint 

en compte que la licitació té 2 fases on s'ha de comprovar l'existència d'una empresa presentada, 

suposa una mitja de 20 crides al SGBD per cada licitació només per realitzar una comprovació.

L'extracció  de  part  de  la  informació  útil  a  emmagatzemar  no  finalitzava  amb la  captura  en 

algunes ocasions. En aquestes situacions s'havia d'extreure les dades d'un llarg text, per exemple 

la clau d'una licitació. En quests casos, s'ha fet us d'expressions regulars per tal de buscar patrons 

concrets al text que encaixessin únicament amb el patró a cercar. El cas concret de l'exemple 

esmentat és l'expressió regular més complexa utilitzada al codi ja que les claus de les licitacions 

poden prendre valors molt diferents combinant caràcters alfanumèrics, guions, punts i espais en 

blanc seguint unes pautes concretes molt variades.

● Mòdul variables_globals.py

Conté les variables compartides per la resta de mòduls que l'enllacin i, dins d'un mateix mòdul, 

que diferents funcions puguin necessitar. Principalment els seu contingut és el següent:

■ Creació d'un diccionari  invertit  amb les  definicions  dels  parells  entitats-codi  numèric 

invertit, ja que el mòdul htmlentitydefs.py de Python no el té invertit.

■ Variables d'accés a la base de dades i errors.

■ Taula amb la llista de comarques de Catalunya.

■ Taula amb la llista de províncies de Catalunya.

■ Taula amb la llista dels mesos de l'any en català.

■ Diccionari per traduir les vocals accentuades a vocals normals fent us dels parells entitat 

de la vocal accentuada – vocal sense accentuar.

■ Les inicialitzacions  de les  taules  d'empreses  que es  carreguen a  la  funció  main() del 

mòdul principal.

● Mòdul capturar_dades.py

Aquest mòdul conté la classe capturar_dades i és l'encarregada de capturar la informació de les 

pàgines  web.  Perquè  la  classe  funcioni  correctament  se  li  passen  una  sèrie  de  valors  per 
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configurar el seu funcionament. Els valors es passen per un diccionari i, un cop rebuts, definiran 

les següents característiques de funcionament:

■ El text inicial per cercar la informació.

■ El text final que limita la cerca.

■ Si existeix enllaç (etiqueta a) especificant l'atribut href a cercar.

■ Incloure o no la primera fila que es troba a la cerca.

■ Quantes files separen les dades.

■ Quantes columnes tenen les files a cercar.

■ Si cal incloure les columnes buides intermitges o no.

La  classe  capturar_dades  prové  d'una  plantilla  que  disposa  Python  per  crear  analitzadors 

sintàctics SGML13. La part a desenvolupar de la classe són els mètodes que volem utilitzar, tenint 

en compte que cada mètode correspon a una etiqueta HTML tant d'obertura com de tancament. 

Òbviament les etiquetes que no tenen etiqueta de tancament només tindran un sol mètode.

En el cas particular del projecte, com que la informació està distribuïda en taules HTML i, en el 

seu interior, en files i columnes HTML, només es té en compte les etiquetes HTML següents: 

html, table, tr, td, a, els atributs href de l'etiqueta a i les dades contingudes dintre de cada etiqueta 

(el text).La següent taula mostra els mètodes definits:

Taula 13.1. Mètodes de la classe capturar_dades.

Mètode Descripció

parse S'encarrega de fer la crida perquè comenci a funcionar l'analitzador sintàctic.

__init__ Constructor que defineix la configuració per la captura de dades.

start_html Cridat en trobar l'etiqueta html inicial.

end_html Cridat en trobar l'etiqueta html final.

start_a                                       ― a inicial.

end_a                                       ― a final.

start_table                                       ― table inicial.

end_table                                       ― table final.

start_tr                                       ― tr inicial.

end_tr                                       ― tr final.

start_td                                       ― td inicial.

end_td                                       ― td final.

handle_data Cridat en trobar text dintre de les etiquetes.

handle_charref Cridat en trobar una referència a una entitat html numèrica (són del tipus &#<número>;)

handle_entitydef Cridat en trobar una referència a una entitat html en text (per exemple: &amp;)

get_dades Retorna totes les dades capturades.

get_numero_columnes Retorna el nombre de columnes dintre de les dades capturades donat una taula, bloc i fila.

get_numero_files Retorna el nombre de files dintre de les dades capturades donat una taula i un bloc.

get_numero_blocs Retorna el nombre de blocs dintre de les dades capturades donat una taula.

get_numero_taules Retorna el nombre de taules dintre de les dades capturades.

get_fila Retorna una fila de dades, de les dades capturades, donat una taula, bloc i la fila demanada.

conte_element Retorna > 0 si troba un text dintre d'una llista (tots dos valors són variables del mètode).

13. SGML (Standard Generalized Markup Language o Llenguatge d'Etiquetes Generalitzat i Estàndard). És un sistema per l'organització i 
etiquetat de documents. HTML és un llenguatge definit amb l'SGML.
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Per poder donar sentit a la sortida i poder dividir la informació capturada en dades útils i dades no 

utilitzables, s'ha creat una estructura virtual equivalent a l'HTML de les etiquetes table, tr i td i 

s'ha  afegit  un  element  nou virtual:  el  bloc.  Aquest  element  està  pensat  per  agrupar  les  files 

(etiquetes tr en HTML) que compleixen la cerca de les dades capturades i separar-les de les altres 

files que té la taula (etiquetes table en HTML).

L'estructura virtual s'emmagatzema en una taula unidimensional de Python on els elements són 

les taules HTML que s'han trobat durant la captura. Dintre de cada un dels elements hi han els 

blocs. Aquest element agrupa files segons si contenen les dades a cercar o no, és a dir, les files 

que necessitem estan agrupades en un sol bloc, mentre que la resta de blocs pot contenir una o 

més files no útils. Per poder facilitar la sortida de les dades de la classe, aquesta té una sèrie de 

mètodes per poder demanar una fila concreta o bé la taula de dades complerta. Per tant, seguint la 

configuració de la crida a la classe, la captura de dades retorna una taula amb la informació 

dividida en tants elements com taules HTML existeixen en les dades capturades i, dintre de cada 

element, existeixen tants blocs com grups de files hagi creat l'analitzador sintàctic. Dintre de cada 

bloc hi hauran un nombre concret de files i, dintre de cada fila tantes columnes com hagi trobat.

● Mòdul eliminar_html.py

Igual  que  el  mòdul  anterior,  aquest  conté  la  classe  eliminador_html  que  és  una  classe 

d'analitzador sintàctic però molt més senzilla amb la única funció d'obviar totes aquelles etiquetes 

HTML que no es considerin necessàries. Per tant si es crida a la classe eliminador_html passant la 

configuració de les etiquetes HTML que es volen eliminar i el codi de la pàgina web a tractar, 

retorna el codi de la mateixa pàgina sense estils visuals,  sense els atributs addicionals de les 

etiquetes  i  sense aquelles  etiquetes  que s'ha  demanat  treure.   La  crida d'aquesta  classe  es  fa 

passant la configuració de les etiquetes HTML a treure dins d'un diccionari. Al cridar al mètode 

analitzador comença tot el procés. Per recuperar el codi HTML filtrat es crida al mètode get_html 

que ens retornarà el resultat.La següent taula mostra els mètodes definits:
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Figura 13.1. Esquema de l'estructura virtual de sortida del capturador de dades equivalent a les 
etiquetes HTML.

taula dades capturades

taula 0 taula 1 taula n

bloc 0 bloc n bloc 0 bloc 1 bloc n bloc 0 bloc n... ... ...

...

... ... ... ... ... ...fila 1 fila n

columna 1 columna n

...

...



Taula 13.2. Mètodes de la classe eliminador_html.

Mètode Descripció

parse S'encarrega de fer la crida perquè comenci a funcionar l'analitzador sintàctic.

__init__ Constructor que defineix la configuració per la captura de dades.

start_html Cridat en trobar l'etiqueta html inicial.

end_html Cridat en trobar l'etiqueta html final.

start_head                                       ― head inicial.

end_head                                       ― head final.

start_body                                       ― body inicial.

end_body                                       ― body final.

start_a                                       ― a inicial.

end_a                                       ― a final.

start_table                                       ― table inicial.

end_table                                       ― table final.

start_tr                                       ― tr inicial.

end_tr                                       ― tr final.

start_td                                       ― td inicial.

end_td                                       ― td final.

start_script                                       ― script inicial.

end_script                                       ― script final.

handle_data Cridat en trobar text dintre de les etiquetes.

handle_comment Cridat en trobar un comentari.

handle_charref Cridat en trobar una referència a una entitat html numèrica (són del tipus &#<número>;)

handle_entitydef Cridat en trobar una referència a una entitat html en text (per exemple: &amp;)

get_html Retorna el codi HTML filtrat segons la configuració.

Aquest mòdul i la classe que conté existeix per poder eliminar totes aquelles etiquetes i atributs 

que no són necessaris per l'analitzador sintàctic que captura la informació. D'aquesta forma es  

guanya velocitat en el procés d'anàlisis i extracció.

● Mòdul base_dades.py

Aquest  mòdul  conté  les  funcions  bàsiques  per  poder  consultar  a  la  base de dades.  Aquestes 

funcions s'han separat per intentar crear independència del SGBD respecte el codi. Descripció 

breu de les tres funcions que inclou:

■ consultar_bd: Donada una sentència SQL de consulta, retorna una tupla amb les dades 

resultants de la consulta.

■ codi_afegir_bd:  Donada  una  sentència  SQL d'inserció,  retorna  el  codi.  Està  pensada 

sobretot per les taules amb codi primari numèric d'autoincrement, així no cal fer una altre 

consulta per obtenir el codi que li ha donat al nou registre el SGBD.

■ ame_bd: Donada una taula amb una sèrie de sentències SQL (que poden ser una o més 

d'una) d'afegir, modificació o eliminació (d'aquí ve el nom “ame”), les processa totes a la 
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vegada  com  una  transacció,  de  forma  que  si  falla  alguna,  cap  de  les  sentències 

s'emmagatzema a la taula o taules de la base de dades.

Per  últim,  la  captura  de dades  dins  l'analitzador  sintàctic  i,  més concretament,  la  crida a  les  classes 

eliminador_html i capturar_dades necessita que abans es comprovi que el codi HTML que se'ls hi passa 

estigui ben construït i ben estructurat, per tant es fa necessari cridar una llibreria Tidy que s'encarregui de 

corregir els possibles problemes en el codi HTML. Donat que Python no dispossa d'una llibreria pròpia 

encarregada  d'aquesta  funció,  s'ha  optat  per  utilitzar  una  llibreria  externa  de  l'empresa  egenix 

(http://www.egenix.com/products/python/mxExperimental/mxTidy/) i que té una llicència lliure especial 

creada pel propi fabricant que prové de la llicència CNRI Python license.

 13.1.2. Desenvolupament de l'entorn d'usuari de consulta. L'aplicació web.

En termes de plantejament i distribució de temps, l'inici del desenvolupament de l'aplicació web es pot fer 

un cop està molt avançat el desenvolupament de l'analitzador sintàctic (al voltant del 80%) perquè ja es 

comencen a emmagatzemar dades a la base de dades.

Degut al fet que l'aplicació web permet la flexibilitat de poder ser instal·lat en un ordinador particular, un 

servidor d'empresa o bé a un proveïdor de serveis web a Internet, el desenvolupament ha d'incloure un 

sistema d'entrada d'usuaris per gestionar els drets d'accés i les diferents parts de l'aplicació. Per aquest fi 

s'ha pensat en tres tipus d'usuaris: usuari restringit amb drets de consulta únicament, usuari normal que 

pot modificar dades de contacte de les empreses i usuari administrador que pot gestionar les dades dades 

capturades, els usuaris i pot accedir a la resta de l'aplicació igual que l'usuari normal. L'accés directe de 

l'usuari administrador a la resta de l'aplicació es deu precisament al fet, abans explicat, de la flexibilitat a 

l'hora d'on es pot instal·lar. Per aquest motiu, al igual que existeixen la jerarquia d'usuaris, l'usuari amb els 

drets màxims ha de poder accedir a la resta de l'aplicació per tal que un únic usuari (el cas d'instal·lar 

l'aplicació en un únic ordinador) permeti fer-la servir sense complicacions.

El plantejament seguit ha sigut el de distribuir el codi en carpetes i separar el codi de cada part en arxius 

diferents. Per tant les carpetes de l'aplicació web i el seu contingut és el següent:

● Carpeta arrel:

■ index.php

■ Carpeta aplicacio:

− administracio.php

− a_m_e_empreses.php

− a_m_e_empreses_ute.php

− a_m_e_licitacions.php

− a_m_e_usuaris.php

− empreses_llista.php

− estadistiques.php

− index.php

− inici.php

− licitacions_llista.php

■ Carpeta estils:

− inicial.css

■ Carpeta imatges:
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− fletxa_amunt.png

− fletxa_avall.png

− fons_capasalera.gif

■ Carpeta moduls_js:

− a_m_e_empreses.js

− a_m_e_empreses_ute.js

− a_m_e_licitacions.js

− a_m_e_usuaris.js

− empreses_llista.js

− index.js

− licitacions_llisa.js

■ Carpeta moduls_php:

− modul_acces_usuaris.php

− modul_base_dades.php

− modul_funcions.php

− modul_grafic_barres.php

− modul_variables.php

L'estructura que s'ha seguit és la de crear una pàgina inicial d'entrada d'usuari (index.php a la carpeta 

arrel).  Si  l'usuari passa el  procés de validació es creen variables de sessió pel  nom d'usuari,  el  tipus 

d'usuari (necessari per conèixer els drets d'accés de les diferents parts de l'aplicació), la data i hora de 

l'últim accés de l'usuari i el tamany de la finestra interior del navegador i es passa directament a la pàgina 

index.php de la carpeta aplicació. Aquesta pàgina conté el menú principal i funciona de forma modular 

incorporant  l'arxiu  corresponent  a  l'opció  del  menú  principal  triada.  Per  tant  cada  opció  del  menú 

correspon a un arxiu PHP diferent. Aquesta programació permet que més endavant es puguin incorporar i 

programar més opcions del menú principal sense modificar tot el codi. Només caldrà afegir les línies 

corresponents a la nova opció de menú a l'arxiu index.php de la carpeta aplicació.

Els  formularis  corresponents  per  poder  consultar  licitacions,  empreses,  empreses  UTE  i  usuaris 

corresponen a un arxiu de codi PHP diferent i tenen tots quatre estructures quasi idèntiques aprofitant el 

mateix arxiu per poder fer qualsevol de les operacions de consulta, afegir un nou element, modificar i 

eliminar segons sigui cada cas. Així, els formularis de les licitacions només permet consulta, el formulari 

de les empreses només permet consulta i modificar les dades de contacte pel usuaris no restringits, el 

formulari  de  les  empreses  UTE  només  permet  consulta  i  el  formulari  dels  usuaris  permet  afegir, 

modificar, eliminar i consultar usuaris però únicament els usuaris de tipus administrador poden accedir.

El  codi  javascript  s'ha  desenvolupat  separadament  per  cada  arxiu  PHP  per  tal  de  facilitar  la  seva 

modificació independent.

L'estil visual també s'ha desenvolupat per tal que sigui externalitzat a un únic arxiu d'estil visual amb 

seccions clarament delimitades equivalent a les seccions en que es divideix l'aplicació visualment (veure 

apartat 12) amb zones especials com són l'aspecte visual de les pestanyes i les llistes en taula.
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 14. Test i jocs de proves.

Aquesta part del  projecte té una importància cabdal permetent posar a prova tot el projecte, corregir 

errors de desenvolupament i/o afegir aspectes concrets i detalls que inicialment no estaven contemplats.

 14.1. Test i jocs de proves.
Els tests i jocs de proves s'han dividit en dos parts. Una part per l'analitzador sintàctic que captura la 

informació de la web de GISA i l'altre part per l'entorn d'usuari, l'aplicació web.

 14.1.1. Test i jocs de proves en l'analitzador sintàctic.

Quan  el  desenvolupament  d'aquesta  part  del  projecte,  que  funciona  completament  independent  de 

l'aplicació web, arriba al 50% és el moment de començar a posar a prova i realitzar tests.

El joc de proves i els tests han consistit en una sèrie de fases de creixent intensitat i exigència a mesura 

que s'arribava al  final  del  desenvolupament  capturant  i  analitzant  la informació de la web de GISA 

directament. Els següents punts mostren com s'ha realitzat:

● Assegurar  el  bon  funcionament  de  la  captura  d'informació  de  la  web  sense  analitzar  la 

informació.

● Proves de captura i  anàlisis sintàctic preliminar de la informació capturada per comprovar el 

funcionament del mòdul modul_capturar_dades.py.

● Proves i tests complets d'anàlisis i extracció de la informació de les llistes de licitacions i de les 

dades de les mateixes licitacions sense emmagatzemar cap informació a la base de dades.

● Proves i tests de tot el procés complert de captura, anàlisis i extracció de la informació de les 

licitacions i posterior emmagatzematge a la base de dades.

● Proves i tests complets d'anàlisis i extracció de la informació d'empreses i dades de les mateixes 

de presentacions a les licitacions.

● Proves  i  tests  finals  complerts  amb  de  tot  el  procés  d'anàlisis  sintàctics,  extracció  i 

emmagatzematge de la informació a la base de dades.

 14.1.2. Test i jocs de proves a l'entorn d'usuari de consulta, l'aplicació web.

L'aplicació  web  ha  tingut  dos  parts  de  tests.  La  primera  part  ha  sigut  realitzada  durant  el 

desenvolupament, en un estadi avançat d'aquest, i la segona part s'ha realitzat amb l'ajuda externa d'un 

enginyer  de  camins  canals  i  ports  que  ha  provat  el  funcionament  de  l'aplicació.  Els  següents  punts 

mostren en que han consistit els tests:

● Proves i tests del sistema d'entrada d'usuari.

● Proves i tests dels llistats de licitacions i empreses de la base de dades.

● Proves i tests dels formularis de dades de les licitacions i de les empreses.

● Proves d'accés a les dades per una persona externa.

● Proves i tests de les estadístiques.

● Proves i tests de la gestió de licitacions i usuaris.

● Proves i tests complet de tot l'entorn d'usuari amb l'ajuda d'un usuari extern al desenvolupament.
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Part V: Manteniment.
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 15. Manual d'usuari.

Donada la senzillesa d'ús de l'aplicació, el manual d'usuari és senzill i fàcil d'entendre sense explicacions 

complexes. El manual d'usuari parteix de la base que la instal·lació, configuració i programació (de la 

captura  de  dades  de  la  web  de  GISA  per  part  de  l'analitzador  sintàctic)  s'explica  al  manual  de 

l'administrador.

 15.1. Entrada d'usuaris.
L'entrada  d'usuaris  es  realitza  en la  primera  pantalla  que  trobem al  entrar  a  l'aplicació.  Com es  pot 

observar a la figura 15.1, únicament demana el nom d'usuari i contrasenya per poder accedir. Un cop 

introduïts clicarem al botó Entrar.

 15.2. El menú d'inici.
El menú d'inici és la primera opció del menú que surt per defecte quan entrem a l'aplicació, un cop 

validats com a usuaris. En aquest menú podrem veure dades informatives respecte el nostre usuari, la 

captura automàtica de las dades amb un petit resum de les licitacions i les empreses existents a la base de 

dades, i altre informació. Si en qualsevol moment i, des de qualsevol opció de menú, volem tancar la 

sessió, existeix en la part superior dreta de l'aplicació un botó per sortir. La figura següent ens mostra el 

menú d'inici:
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Figura 15.1. Pantalla d'entrada d'usuaris.



 15.3. El menú licitacions.
Al menú de licitacions podem consultar les licitacions capturades, veure el seu estat, filtrar la llista de 

licitacions i  consultar les licitacions independentment.  Si el nombre de licitacions existents no es pot 

encabir a la pantalla es pagina el resultat, és a dir, al final de la llista apareixen les pàgines que ocupa tota 

la llista. Si cliquem a cada pàgina, automàticament ens portarà a les licitacions de la pàgina demanada. La 

figura següent mostra un exemple del menú licitacions:
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Figura 15.2. Exemple del menú d'inici.

Figura 15.3. Exemple del menú licitacions.



 15.3.1. Filtratge.

La llista de licitacions ofereix un sistema de filtratge per poder triar aquelles licitacions que ens interessa i 

no haver de visualitzar tota la llista sencera. A la figura 15.4 es pot veure que les opcions de filtratge que 

inclou són les següents:

● Clau (es pot introduir tot el text o una part de la clau a filtrar).

● Tipus. Desplegable que permet triar el tipus de licitacions que volem veure.

● Fase. Desplegable per triar les licitacions d'una determinada fase (anunci, adjudicació, obertura 

de pliques, obertura de lemes o adjudicació).

● Pressupost. Desplegable que permet triar: menor que, entre i major que. Si triem menor que o bé 

major que, automàticament apareix un quadre de text per poder indicar la quantitat respecte la 

qual filtrarem el pressupost.  Si triem  entre,  apareixen dos quadres de text per poder filtrar el 

pressupost entre les quantitats que triem.

Les quantitats del filtratge del pressupost, permet xifres sense puntuació o bé amb separadors de 

milers. No s'han d'introduir quantitats decimals ni el símbol de la moneda.

Un cop tenim les opcions del filtratge que volem, cliquem al botó Filtrar. Immediatament es processa el 

filtratge i es mostren les licitacions tot conservant les opcions triades en el filtratge.

 15.3.2. Ordenació.

La llista de licitacions també permet ordenació. Per poder-ho fer únicament s'ha de clicar al text del títol 

de les columnes. La columna que marca l'ordenació apareixerà amb el text de color blau i un triangle 

indicant el sentit de l'ordenació. Per canviar el sentit de l'ordenació només hem de clicar un altre cop al 

text del títol de la mateixa columna. La figura 15.5 mostra una porció de la llista de licitacions on podem 

veure la columna ordenada i el sentit (Data pub. i el sentit d'ordenació és descendent).

 15.3.3. Consulta d'una licitació concreta.

Si volem veure les dades d'una licitació concreta, simplement s'ha de clicar en una de les licitacions de la 

llista. La figura següent mostra la finestra resultant de clicar a una de les licitacions de la llista en la fase 

d'obertura de pliques. Quan la licitació es troba en fase de d'ofertants, obertura de pliques, obertura de 

lemes o adjudicació, es pot desplegar la secció corresponent clicant al text que hi ha a la dreta de la 

capçalera de la secció que diu mostrar/ocultar. Un cop desplegat, podem triar una de les empreses que 

s'ha presentat a la licitació i, en clicar al damunt, s'obrirà la finestra de dades de l'empresa o empresa UTE 

segons sigui cada cas. Aquest formulari el veurem en l'apartat següent.
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Figura 15.4. Opcions de filtratge de la llista de licitacions.

Figura 15.5. Imatge amb una part de la llista de 
licitacions on podem veure algunes columnes, 
entre elles la que estableix l'ordre: Data pub.



 15.4. El menú empreses.
Aquesta opció del menú ens permetrà consultar totes les empreses que s'han presentat a les licitacions 

capturades.  Seguint  el  mateix  esquema  de  funcionament  que  el  menú licitacions,  els  resultats  estan 

paginats, si s'escau, i es possible ordenar la llista clicant al text de les capçaleres de les columnes. La 

figura 15.7 mostra un exemple del menú empreses.
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Figura 15.6. Finestra de dades d'una licitació.

Figura 15.7. Exemple del menú empreses.



 15.4.1. Consulta d'una empresa concreta.

Per poder consulta, o modificar les dades de contacte si l'usuari té drets per fer-ho,  només cal seleccionar 

l'empresa  que volem consultar i clicar. Immediatament s'obre un formulari amb les dades de contacte de 

l'empresa i dos seccions, tal i com es veu a la figura 15.8. Ambdues seccions es despleguen quan cliquem 

al text de la dreta que diu mostrar/ocultar. La primera secció ens mostra, tal com diu l'encapçalament, les 

UTE que ha format per presentar-se a licitacions. La llista permet seleccionar qualsevol element i clicar al 

damunt,  fet  que  obre  un  altre  formulari  amb  la  informació  de  la  UTE.  La  segona  secció,  i  també 

especificat  al  seu  nom,  ens  mostre  detalls  de  les  licitacions  on  s'ha  presentat  l'empresa,  inclòs  el 

percentatge de la baixa amb que l'empresa s'ha presentat a la licitació en concret. La llista de licitacions 

permet seleccionar una i clicant al damunt obrirem el formulari per veure els detalls.

La modificació de les dades de contacte de l'empresa està permès pels usuaris no restringits, i per tant, 

poden modificar els camps i gravar les modificacions.

 15.4.2. Consulta d'una UTE des de dins del formulari d'una empresa.

Com s'ha dit abans, el formulari de dades d'una empresa ens mostra, al primer apartat, les UTE que ha 

format permetent clicar al damunt d'una d'elles i obrint-se un formulari nou amb les dades d'aquesta. La 

informació que ens ofereix el nou formulari està dividit també en dos seccions: la primera d'elles mostra 

la llista de les empreses que formen la UTE podent clicar en qualsevol de les empreses de la llista per 

veure els detalls. La segona secció ens mostra informació de les licitacions on s'ha presentat la UTE i el 

percentatge de baixa. La llista que ofereix és igualment seleccionable per accedir als detalls de la licitació.
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Figura 15.8. Finestra amb el formulari de consulta d'una empresa.



 15.5. El menú estadístiques.
Les  estadístiques  és  la  última  opció  del  menú.  Ofereix  consulta  de  dades  acumulatives  i  un  gràfic 

descriptiu per zones geogràfiques de les licitacions i imports. El primer que trobem són dos pestanyes que 

ens permet triar la informació que volem veure entre licitacions i empreses. Per defecte es mostra la 

pestanya de licitacions.

 15.5.1. Pestanya per licitacions.

La  pestanya  de  licitacions  ens  ofereix  de  seguida  tres  grans  gràfics  de  barres  dividit  per  àrees 

geogràfiques tal i com es veu a la figura 15.10. Les tres gràfiques són per comarques, per províncies i per 

la futura divisió territorial en vegueries. La informació que ens ofereix és comparativa amb el nombre de 

licitacions (la que estableix l'ordre) i és la barra vermella i el pressupost en licitacions representat per la 

barra de color verd. Al costat de barra del gràfic es pot observar les quantitats.

Al igual que al menú licitacions, la pestanya de licitacions del menú estadístiques ofereix la possibilitat de 

filtrar  les  licitacions de la mateixa forma i  amb els  mateixos  camps de filtratge.  Un cop realitzat  la 

filtració, es tornen a generar de nou els gràfics de barres per poder veure la comparativa.
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Figura 15.9. Finestra amb el formulari de dades d'una UTE.



Si un determinat gràfic regional no ens interessa, al costat dret del títol del tipus de regió, apareix un text 

que diu mostrar/ocultar. Al clicar en el text, s'amaga automàticament la part que no volem veure.

 15.5.2. Pestanya per empreses.

La  pestanya  per  empreses  ens  permet  seleccionar  un  grup  d'empreses  i  processar  la  informació  per 

mostrar  dades acumulatives de les empreses (licitacions presentades,  adjudicades, exclusions i  import 

total adjudicat). A primera vista i com es veu a la figura 15.11, ofereix dos pestanyes: Llista d'empreses i 

empreses seleccionades. Per poder triar la o les empreses de les que volem veure les dades, s'han de 

seleccionar una per una. És a dir, seleccionem una empresa de la llista d'empreses i tot seguit cliquem al 

botó  Afegir.  L'empresa passa de la llista d'empreses a la llista d'empreses seleccionades.  Si  ens hem 

equivocat al seleccionar una empresa, o no la volem després de processar, seleccionem l'empresa que 

volem treure de la llista d'empreses triades i cliquem al botó Eliminar, així l'empresa tornarà a la llista 

d'empreses. Quant tinguem la llista d'empreses que volem, cliquem a Processar. 

Un cop processada la informació de les empreses triades, si volem veure el detall de les licitacions on 

s'han presentat, només cal clicar al text  mostrar/ocultar de la barra d'encapçalament que diu Detall per 

licitacions.
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Figura 15.10. Menú d'estadístiques, pestanya de licitacions.
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Figura 15.11. Menú d'estadístiques, pestanya d'empreses. Exemple d'informació de dos empreses triades.



 16. Manual d'administrador.

El manual d'administrador ofereix informació i instruccions de com instal·lar, configurar i gestionar tota 

l'aplicació.

 16.1. Requisits mínims.
Els requisits mínims per poder instal·lar i fer servir l'aplicació dependrà d'on s'hagi d'instal·lar. Per fer-ho 

en un servidor web a Internet  o en un servidor intern de l'empresa,  o a l'ordinador personal,  són els 

següents:

● Servidor web Apache versió 2 o superior amb PHP versió 4.2 o superior.

● Servidor MySQL amb motor d'emmagatzematge InnoDB activat.

● Aplicació phpMyAdmin per gestionar la base de dades.

● Suport  per  Python amb la  llibreria  MySQL per  Python i  programació diferida  ja  sigui  a  un 

ordinador  client  (única  opció en instal·lar  l'aplicació  en un únic  ordinador  personal)  o  bé  al 

servidor. Possibilitat d'instal·lar la llibreria Tidy d'egenix mx-Tidy.

 16.2. Instal·lació i configuració.

 16.2.1. Instal·lació de l'aplicació web.

S'han de seguir els següents passos:

● Copiar tot el contingut de la carpeta de l'aplicació a la carpeta arrel corresponent als documents 

web.

● Obrir l'aplicació phpMyAdmin i crear un usuari i una base de dades enllaçada a l'usuari perquè 

aquest tingui tots els drets a la base de dades. En servidor web, probablement s'haurà de crear 

l'usuari i la base de dades enllaçada amb un formulari diferent o bé amb una aplicació de control.

● Entrar al phpMyAdmin amb l'usuari nou creat. Podrem observar que la base de dades no té cap 

taula.  Per  tant  hem d'importar  tot  el  conjunt  de  taules  relacionades.  per  fer-ho  seguirem els 

següents passos:

■ Clicarem a la icona SQL de finestra de la consulta (figura 16.1)

■ S'obrirà  una  finestra  de  consulta.  En  aquesta  finestra  clicarem  la  segona  pestanya 

Importar arxius. Només ens queda indicar la ubicació de l'arxiu  calec.sql.gz.  Un cop 

importat tindrem les taules i la informació inicial per poder fer funcionar l'aplicació.
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Figura 16.1. Botó de consulta SQL a la 
finestra del phpMyAdmin.



● Arribat a aquest punt, tenim l'aplicació web instal·lada i a punt per funcionar. Per poder entrar 

s'han  previst  dos  usuaris  inicials:  l'usuari  administrador i  l'usuari  d'accés  restringit  usuari. 

Ambdós  usuaris  tenen  per  contrasenya  el  mateix  nom.  Òbviament  la  contrasenya  de 

l'administrador s'ha de canviar tan bon punt s'entri a la aplicació.

 16.2.2. Instal·lació del programa de captura de dades.

El programa de captura de dades té dos possibles escenaris d'instal·lació: o bé al servidor de l'empresa o 

Internet (únicament si permet la interpretació de codi Python), o bé en un ordinador personal.

La instal·lació en un servidor es fa copiant la carpeta a l'espai habilitat al servidor i programant la tasca 

automàtica  perquè executi  l'analitzador  sintàctic  encarregat  de capturar  les dades.  Si  s'instal·la en un 

servidor Windows cal crear un arxiu batch per cridar a l'arxiu Python capturar_dades.py, en canvi si el 

servidor és GNU/Linux, s'ha de donar drets d'execució al mateix arxiu.

Un cop instal·lat, s'ha d'editar l'arxiu modul_variables_globals.py. S''ha de donar valor a les variables ja 

especificades del nom del servidor, nom de la base de dades, nom d'usuari i contrasenya per accedir a la 

base de dades.

Per últim només queda programar l'execució de la captura de dades. La recomanació és programar que es 

realitzin les captures setmanals en horari no laboral, per exemple en cap de setmana.

 16.3. Menú administrador.
La gestió de les dades capturades: licitacions, empreses i dades relacionades, al igual que els usuaris es 

realitza des d'aquest menú.  Només és visible quan entrem a l'aplicació com usuari  administrador.  La 

figura 16.2 mostra el menú administrador on es pot observar dos pestanyes: licitacions i usuaris.  Per 

defecte sempre veurem la pestanya  licitacions, quan entrem al menú. La figura 16.4 mostra el mateix 

menú amb la pestanya usuaris visible on es pot observar els dos usuaris que existeixen per defecte, un cop 

instal·lada l'aplicació.
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Figura 16.2. Menú administració amb la pestanya de licitacions activada.



 16.3.1. Pestanya licitacions.

La pestanya licitacions  ens ofereix la gestió per  poder eliminar  informació ja sigui  perquè la  volem 

regenerar o bé perquè tenim informació amb una antiguitat igual o superior als tres anys i no necessitem 

conservar-la. Com es pot observar a la figura 16.2, només tenim visibles la possibilitat d'eliminar tota la 

informació capturada i les licitacions. En canvi no apareix cap botó per eliminar licitacions amb una 

antiguitat igual o superior als tres anys. Això és així perquè donat el cas, es mostrarà una llista de les 

licitacions amb aquesta antiguitat i al final de la llista el botó que ens permet eliminar-ne les dades. Per 

tant, com que no hi ha licitacions que compleixen aquest requisit no hi ha la opció. 

Tant si cliquem al botó Eliminar tot com el botó Eliminar licitacions, ens apareixerà un formulari com el 

de la figura 16.3 on la única diferència és el text explicatiu. En tot cas, en ambdós botons, es demanarà 

que introduïm una paraula al quadre de text per poder confirmar l'ordre ja que és d'efecte irreversible. 

Així ens assegurem de no eliminar accidentalment la informació en dos clics ràpids.

 16.3.2. Pestanya usuaris.
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Figura 16.3. Formulari de confirmació per eliminar la informació capturada. En 
aquest cas tota la informació.

Figura 16.4. Menú administració amb la pestanya d'usuaris activada.



La pestanya d'usuaris ens permet gestionar completament els usuaris que accedeixen a l'aplicació: crear 

usuaris nous, modificar els existents i eliminar usuaris. Tant si cliquem al botó Afegir un usuari, com si 

cliquem a uns dels usuaris de la llista, s'obre un formulari que ens permetrà, segons cada cas, donar d'alta, 

modificar o eliminar. La figura 16.5 mostra el formulari després d'haver clicat a l'usuari usuari per veure 

les seves dades. 

Com es pot observar a la figura 16.5, les opcions que ens permet en aquest cas són les d'eliminació i 

modificació de dades. Els camps de contrasenya i repetir contrasenya en modificacions d'usuaris no és 

necessari  emplenar-los,  encara  que  sigui  un  camp  obligatori,  a  menys  que  vulguem  modificar  la 

contrasenya.

L'eliminació d'un usuari obrirà un avís on demanarà confirmar l'eliminació per tal de fer-la efectiva. En 

aquest cas no es requereix, com en l'eliminació de dades, introduir una paraula en un camp de text per tal 

de confirmar, només caldrà clicar al botó de confirmació.
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Figura 16.5. Formulari de gestió d'un usuari concret. En l'exemple per modificar o 
eliminar.



Part VI: Balanços i conclusions.
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 17. Planificació final i anàlisi econòmica.

 17.1.Planificació final.
Al punt 4 es va veure la planificació inicial que establia  els següents temps:

● Anàlisis del problema.....................................................2 setmanes

● Recerca i formació en les tecnologies a utilitzar.............2 setmanes

● Disseny...........................................................................4 setmanes

● Implementació................................................................8 setmanes

● Testeig............................................................................2 setmanes

● Documentació.................................................................2 setmanes

El global de la planificació inicial eren 20 setmanes.

Al final del desenvolupament, s'ha trobat que algunes parts han requerit un temps addicional per poder 

concloure-les  correctament.  Així  doncs,  els  punts  afectats  han  sigut:  recerca  i  informació  en  les 

tecnologies a utilitzar, implementació i testeig:

● Anàlisis del problema...................................................2 setmanes

● Recerca i formació en les tecnologies a utilitzar...........3 setmanes

● Disseny.........................................................................4 setmanes

● Implementació............................................................10 setmanes

● Testeig..........................................................................3 setmanes

● Documentació...............................................................2 setmanes

El global de la planificació final ha sigut 24 setmanes.

El principal retard ha vingut pel fet d'haver de conèixer i programar en un llenguatge completament nou 

sobre el qual no es tenia cap experiència: el Python. La implementació ha requerit molt de temps, tres 

quartes parts d'aquest temps dedicat al desenvolupament de l'analitzador sintàctic encarregat de capturar 

les dades de la web de GISA. El  testeig s'ha allargat,  finalment,  per  comprovar la captura de dades 

supeditada a les modificacions que feia GISA a la seva web per tal d'actualitzar la informació.

 17.2.Anàlisis econòmica.
La valoració econòmica ha tingut  en compte el  següent:  Personal  necessari  pel  projecte,  llicències  i 

maquinari en una situació de personal assalariat.

Personal necessari assalariat i preu per hora segons categoria (aproximadament):

● 1 cap de projecte (40€/hora).

● 1 analista (35€/hora).

● 1 programador (30€/hora).

Llicències de programari opcionals:

● 1 Llicència de Microsoft Windows XP Professional (130€).

● 1 Llicència de Adobe Dreamweaber CS3 (555,64€).
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La distribució d'hores segons cada perfil i les parts del projecte ha tingut en compte un horari laboral de 

8h diàries i 5 dies laborals per setmana. La taula 18.1 mostra el detall.

Taula 17.1. Distribució d'hores, tasques i imports.

Perfil a càrrec Tasca Setmanes Hores Cost

Cap del projecte Llançament - 2 80,00 €

Cap del projecte Identificació necessitats - 5 200,00 €

Analista Anàlisis i especificació 2 80 2.800,00 €

Cap del projecte Recerca i formació TIC 3 120 4.800,00 €

Analista Disseny 4 160 5.600,00 €

Programador Implementació 10 400 12.000,00 €

Programador Testeig 3 120 3.600,00 €

Cap del projecte Documentació 2 80 3.200,00 €

Total personal 32.280,00 €

El total final de l'anàlisi econòmica contempla el total en personal i les llicències opcionals. Per tant, el 

cost final resulta per un total de 32.965,64€ IVA inclòs.

No s'ha contemplat el cost proporcional de maquinari, ni de locals (llum, llicències, d'altres) que faria 

incrementar el cost total aproximadament 300€.
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 18. Conclusions i treball futur.

 18.1.Conclusions.

L'experiència que ha suposat aquest projecte ha estat del tot enriquidora: 

Conèixer el funcionament de l'obra civil a Catalunya, què és i com funcionen les licitacions, que són les 

UTE i tot el procés del cicle de vida d'una licitació. Com treballen les consultories d'enginyeria quan han 

de licitar obra civil i també en altres àmbits.

En  quant  a  l'especificació,  disseny  i  implementació  s'ha  adquirit  més  experiència  en  plantejaments, 

analitzar la problemàtica a resoldre i determinar la millor solució. S'han adquirit nous coneixements en 

l'ús de l'UML. Tot i els coneixements existents en PHP i HTML, s'ha passat a l'ús de l'XHTML per la 

maquetació  del  qual  no  es  tenia  prou  experiència  i  s'ha  millorat  molt  la  programació  amb  PHP. 

L'aprenentatge d'un nou llenguatge de programació com és el Python i poder comprovar la gran capacitat 

d'aquest  llenguatge per treballar  com analitzador sintàctic de pàgines web i gran capacitat  també per 

treballar amb cadenes de caràcters. S'ha millorat també l'experiència amb el SGBD MySQL fent ús per 

primera vegada de transaccions i intentant evitar al màxim possible les subconsultes que penalitzen tant el 

temps d'execució.

També cal esmentar que la feina realitzada ha estat difícil i llarga. L'anàlisi sintàctic i processament de la 

informació d'una pàgina web és una tasca difícil i que requereix molt de temps per comprovar com està 

construïda la pàgina web i  com realitzar  l'analitzador sintàctic el  màxim genèric possible.  Limitar  la 

maquetació a l'XHTML 1.1 estricte ha suposat, també, tenir molta cura del codi i comprovar l'estàndard al 

igual que amb les pàgines d'estils en cascada (CSS).

Finalment, un dels aspectes del qual estic molt satisfet és la col·laboració de persones d'altres disciplines 

que m'han donat suport en els seus àmbits com és el cas d'un enginyer de camins, canals i ports, una 

diplomada en estadística i una diplomada en biblioteconomia i documentació.

 18.2.Treball futur.

El treball futur que es pot realitzar és el següent:

● Ampliar  el  rang  de  captura  de  l'analitzador  sintàctic  per  tal  que  capturi  edificació, 

subministrament i serveis i la resta d'apartats de la web de GISA ampliant l'us de l'aplicació.

● Incorporar més detall d'estadística descriptiva.

● Incorporar la tecnologia  AJAX per no haver  de demanar al  servidor les  pàgines senceres en 

enviament de formularis.
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