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RESUM (màxim 50 línies) 
 

 

Migració i reprogramació de la base de dades de Affinity i continguts veterinaris, 
maquetació i programació del nou front-office a una nova pàgina dinàmica 
similar a la actual, però amb millores significatives en quant a disseny i consultes 
més clares que facin més fàcil la navegació a l’usuari. 
 
Aquest sistema havia de ser accessible per mitjà d’Internet per a diferents tipus 
d’usuaris(veterinaris,estudiants,auxiliarsveterinaris,particulars...). 
Els administradors en aquest cas serien tant el client com l’empresa en un 
principi, per poder fer modificacions i actualitzar components si se escau.  
 
Vistes les necessitats del client es pretén solucionar el problema, realitzant un 
portal web que cobrirà aquests objectius, sent una aplicació de fàcil accés i ús 
per a tots els usuaris, amb opcions intuïtives, fàcils d’entendre i amb un mínim 
de manteniment, on s’ha de mostrar la informació d’una manera eficientment 
estructurada, de forma que la seva consulta sigui ràpida i efectiva. I donat que el 
nombre de publicacions del client és elevat ha sigut convenient implantar un 
motor de recerca intern per a facilitar el seu accés.  
 
La nova interfície web estarà estructurada en diferents fitxers, basats 
essencialment  en llenguatge ASP, el qual es un llenguatge potent alhora de 
realitzar pàgines dinàmiques i fer creacions de queries contra la base de dades.  

 

 

 
Paraules clau (màxim 10): 

Affinity ASP Queries Front-office 

Migració    
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Introducció 

 

 Affinity Advance Veterinary és un subprojecte del projecte Affinity, el qual consta de 

diferents parts i ha estat produït i desenvolupat per CONZENTRA. 

 

Affinity-Petcare, empresa dedicada a la nutrició de gats i gossos,  va encarregar a finals de 

l’any 2009 la producció de la seva nova interfície web (www.affinity-advance.com). Un cop 

realitzada la major part d’aquesta, es va sol·licitar per part del client la migració i re 

programació de la seva base de dades de assets i continguts veterinaris, maquetació i 

programació del nou front-office a una nova pàgina dinàmica similar a la actual 

(www.advanceveterinary.com) però amb millores significatives en quant a disseny i 

consultes més clares que fessin més fàcil la navegació a l’usuari. 

 

Aquest sistema havia de ser accessible per mitjà d’Internet per a diferents tipus de 

usuaris(veterinaris,estudiants, auxiliars veterinaris,particulars...). Els administradors en 

aquest cas serien tant el client com l’empresa en un principi, per poder fer modificacions i 

actualitzar components si se escau.  

 

Vistes les necessitats del client es pretén solucionar el problema, realitzant un portal web 

que cobrirà aquests objectius, sent una aplicació de fàcil accés i ús per a tots els usuaris, 

amb opcions intuïtives, fàcils d’entendre i amb un mínim de manteniment, on s’ha de 

mostrar la informació d’una manera eficientment estructurada, de forma que la seva 

consulta sigui ràpida i efectiva. I donat que el nombre de publicacions del client és elevat ha 

sigut convenient implantar un motor de recerca intern per a facilitar el seu accés.  

La nova interfície web estarà estructurada en diferents fitxers, basats essencialment  en 

llenguatge ASP, el qual es un llenguatge potent alhora de realitzar pàgines dinàmiques i fer 

creacions de queries contra la base de dades. Tanmateix també s’utilitzarà Javascript, SQL.  

 

Tots aquests llenguatges per si mateixos necessiten d’un altre que els interpreti dins de cada 

pàgina; tot això és el que fa el HTML, a més a més també ens permetrà fer que el disseny 

sigui més atractiu i comercial, ja que la maquetació es realitzarà en HTML-CSS. 

 

http://www.affinity-advance.com/
http://www.advanceveterinary.com/
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Objectius 

 

Estudi de la interfície prèvia:  

 

És necessari fer un estudi previ de la base de dades a migrar i de com està estructurada. Cal 

seguir en part, també, l’esquematització de la pàgina anterior i tenir en compte que, molta 

de la informació serà igual o similar . 

  

Migració i reprogrmació de la base de dades:  

 

La creació de la nova interfície web necessita la creació de noves taules a la base de dades. 

Molta informació que ja existeix no es vol canviar sinó anomenar de manera diferent, també 

es vol suprimir, en moltes consultes, informació redundant per fer-la més clara o bé mostrar 

les últimes entrades.  

 

Programació del nou front-office: 

 

La nova pàgina constarà de parts noves i mètodes de cerca que a l’antiga no hi són. El 

llenguatge escollit per part del client ha sigut ASP, entre d’altres(JavaScript,SQL,HTML). 

Un cop realitzades les tasques de estudi, migració-reprogrmació i maquetació s’aplicaran 

una sèrie de millores significatives que faran la navegació més fàcil per l’usuari. 

 

Maquetació: 

 

Canvi radical en el disseny visual de la pàgina anterior. Utilització de l’estructura de disseny 

CSS que amb la configuració de classes realitzades en diferents fitxers faran que la nova 

interfície sigui més agradable a la vista per l’usuari. 
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1. Empresa 

 

1.1 Inspirit  

 

Inspirit és un grup empresarial de noves tecnologies format per les companyies:  

 

 InspiritLabs 

 Conzentra 

 Spamina  

 Intercomgi Argentina 

 

La seva missió és inventar, crear, desenvolupar y consolidar empreses innovadores i globals 

que solucionen problemes “dolorosos” sempre relacionats amb les noves tecnologies, y 

especialment amb Internet. Cada una de las empreses desenvolupadores estan integrades 

per equips en els que son factors comuns el “bon tarannà i el talent”. 

 

L’origen del seu projecte empresarial es troba a l’any 1995, quan Dídac Lee (actual Conseller 

Delegat d’Inspirit) va fundar Intercomgi. Aquesta companyia tenia com activitat inicial la de 

ISP, encara que en poc més d’un any ja contava amb departaments de Web i Incubadora. 

 

El caràcter emprenedor de Dídac va permetre  als anys següents, no només la consolidació i 

creixement de Intercomgi, sinó la creació de noves empreses:  

 

 Atraczion (MarketingOnline) 

 Intercomgi Argentina (Centre de Desenvolupament)  

 Spamina (Solucions de seguretat per el correu electrònic) 
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A finals del 2008 tenen lloc quatre fets claus per seu creixement: 

 

 1) Entrada com a nous socis de alguns membres de la família Carulla,reforçant així 

 l’estructura societària. 

 2) Creació d’una nova marca como capçalera del grup: Inspirit. 

 3) Formalització d’Inspirit Labs como incubadora. 

 4) Integració de Atraczion i la línea de negoci de ISP de Intercomgi a Conzentra. 

 

Aquests canvis permeten abordar per 2009 nous plans d’expansió, i poder convertir-nos en 

el verdader referent de la Nova Economia des de Cataluña. La innovació és el  principal tret 

diferencial, motiu pel que la col·laboració Amb Universitats (UdG, Universidad de Buenos 

Aires…) és clau en la investigació i desenvolupament del seus productes i serveis. 

 

Y per damunt de tot, estem les persones Inspirit: gent innovadora, positiva, humil, inquieta, 

gent que treballa en equip. Compartir els nostres valors ens permet créixer i sentir-nos 

autorealitzats com a persones i com a professionals.  

 

A l’actualitat  son més de 220 persones i tenen presencia a Girona, Barcelona, Madrid i 

Buenos Aires. També es duen a terme activitats comercials a nivell global a China, Xile, 

Mèxic… 

En 2008 van efectuar inversions en I+D+i per un import de 1,2 milions d’euros (0,7 milions 

en 2007). El número d’empreses clients supera les 2.000 i mantenen acords amb 130 

partners. 
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1.2 Estructura empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Estructura empresarial 
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1.2 Cronologia 

 

 
1995 

Dídac Lee, amb només 21 anys, crea la seva primera empresa, Intercom 
Telemàtica Girona (IntercomGi), que ofereix serveis de ISP 
 

 
 

1996-98 

Creació dels Departaments de Serveis Web i de Innovació Interna. 
Desenvolupament del primer comerç electrònic a la província de Girona de 
àmbit mundial (Escapada S.I.A.). Implementació de les primeres intranets. Va 
focalitzar el negocio a Internet, mitjançant el desenvolupament de serveis 
integrals per pymes. 
 

 
1999-
2000 

Incorporació a la infraestructura de serveis ISP de Cable & Wireless, operador 
global. Obertura de la línea de negoci dedicada a grans comptes: entitats 
bancàries, òrgans governamentals i start ups. 
 

 
 

2001 

IntercomGi es converteix en ASP (Aplication Service Provider). Ampliació de la 
gama de serveis. Desenvolupament de un dels projectes més importants del 
grup: Scubastore.com, mitjançant la creació d’una societat amb una empresa 
client que dona lloc a la primera botiga online de material de submarinisme. 
 

 
2002 

Joint Venture amb l’operador de telecomunicacions Xtra Telecom. Llançament 
de www.icallhome.com, la primera botiga de targetes telefòniques per Internet 
del Estat espanyol. 
 

 
2003 

Llançament de igente (missatgeria i groupware en spin off). Neix Intercomgi 
Argentina. 
 

2004 Adquisició de Atraczion.com, companyia de marketing a buscadors. 
 

2005 Desenvolupament de Spamina.com, solució de seguretat del correu i Internet. 
 

2006 Neix el servei de backup Respaldum.com. 
 

 
2007 

Spamina inicia les seves activitats comercials a Mèxic. Atraczion obre oficines al 
centro de Barcelona y Madrid. Atraczion obté la Certificació Google Qualified 
Company. 
 

2008 Dídac Lee i una part de la família Carulla constitueixen una joint venture per 
crear el grup empresarial Inspirit. Integració de Conzentra. 

 

Taula. 1. Cronologia 
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1.4 Conzentra 

 

Especialitzada en el Negoci Online, Conzentra ofereix tots els serveis professionals que 

precisa una empresa per la que Internet és un factor clau: 

 

 Crea per als seus clients projectes de Internet 

 Executa les estratègies de Marketing Online 

 Integra les solucions de software i de sistemes que suporten les tecnologies de la 

informació necessàries 

 Serveis de Outsourcing y 24x7x365 

[1] 
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2. Client 

 

2.1 Affinity-Petcare 

 

Affinity Petcare és una companyia experta en la nutrició animal. Ha anat creixent gracies a la 

seva constant innovació, el seu compromís amb la salut i la seva complicitat amb els 

propietaris de mascotes. És marca líder del mercat d’aliments per gossos i gats al territori 

espanyol, la 3ª marca a Europa i la 6ª al mon.  

Tot i això, no perdre mai de vista el perquè del seu treball és el que ha convertit  Affinity 

Petcare en una companyia amb més de 45 anys d’experiència en nutrició animal.  

 

2.2 Estructura Empresarial 

 

Forma part del grup Agrolimen , una de les millors companyies espanyoles de productes de 

gran consum i situada entre les més grans d’Europa. Durant 40 anys han proporcionat lo 

millor en nutrició animal, i així han guanyat la confiança dels seus consumidors. A 

l’actualitat, milions de gossos i gats gaudeixen dels seus productes.  

Gracies al seu èxit i promoguts  per la Unión Europea, recentment han incorporat noves 

marques de productes per a gossos i gats, convertint-se avui en el tercer fabricant europeu 

d’aliments secs per mascotes. Han aconseguit aquesta posició en un període caracteritzat 

per moviments al sector dins del mercat europeu. L’objectiu es aconseguir que es reconeix-

hi la seva marca entre totes com la més fiable per cuidar el benestar les  mascotes.. 
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2.3 Historia 

 

El Grup d’Empreses Agrolimen, iniciat per Luis Carulla al 1937, constitueix un conjunt de 

companyies dedicades, principalment, a productes de gran consum en diversos sectors: 

 

 Nutrició, higiene, begudes i "fastfood". 

Les seves pròpies marques, concebudes per servir i complaure les necessitats de milions de 

consumidors representen, junt a la investigació tecnològica i el marketing, el seu millor 

actiu. 

El Grupo ha internacionalitzat la seva activitat amb empreses i fàbriques a quatre 

continents i els seus productes estan presents en més de 80 països. Moltes de les seves 

marques son líders als respectius sectors. 

Els antecedents de Affinity es remunten al 1963, en que es constitueix la Socierar como Joint 

Venture al 50% entre Agrolimen i la societat nord-americana Ralston Purina Company per  

fabricar i comercialitzar productes agropecuaris. En 1976 es comercialitza el primer aliment 

per gossos.  

Al Maig del 1996 l’empresa, passa a dedicar-se en un 100% a la fabricació i comercialització 

d’aliments preparats per animals de companyia. Existeixen quatre dates que marquen el 

ritme en historia recent de la companyia i del sector de Petfoods En general: 

 

 Gener del 2001 s’anuncia la compra de Ralston Purina Company per part de Nestlé.  

 Març del 2002 es materialitza la compra per part d’ Agrolimen del 50% de Gallina 

Blanca Purina, S.A. propietat de Ralston Purina Company, així com certs contractes 

de llicencia de marques a Itàlia i Grècia, desprès d’això, Agrolimen passa a ser el soci 

únic de Gallina Blanca Purina, S.A.  

 

  Juliol del 2002 Agrolimen adquireix a Masterfoods i Royal Canin, una sèrie de actius 

i marques que aquestes companyies havien posat a la venda como remei a les 

exigències imposades per les autoritats europees en matèria de competència 

derivades de l’adquisició de Royal Canin per part de Masterfoods. 
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 A finals del 2002, Gallina Blanca Purina, S.A. canvia la seva denominació Social per la 

de Affinity Petcare, al mateix temps que es configura com el tercer fabricant 

d’aliments secs per mascotes d’Europa. 

 

2.4 Compromís 

 

Per aconseguir aquest propòsit tenen un ferm compromís avalat per un codi  deontològic 

que garanteix la seva contribució activa al tracte humà de tots els animals i la millora de la 

seva salut i benestar. Esforços que van més enllà del compliment de la legislació en vigor, 

donant el seu estricte respecte. En aquest sentit, la seva normativa de responsabilitat social 

corporativa reuneix les acciones que como líders del sector implementen rigorosament al 

desenvolupament de la seva activitat. 

[2] 
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3. Anàlisis de requeriments 

 

Un cop feta la introducció sobre el tema de que tractarà el nostre projecte de final de 

carrera, es pretén desenvolupar aquest, en base a les tècniques apreses als estudis. Per 

aquest motiu es fa necessari especificar els requeriments del nostre sistema. Aquests es 

divideixen bàsicament  en dos grups, requeriments funcionals i requeriments no funcionals. 

 

Els requeriments funcionals són totes aquelles especificacions que es volen realitzar i que 

descriuen les entrades i sortides del sistema, o el que és el mateix, són les necessitats o 

funcionalitats que ha d’assolir el sistema per a que funcioni de forma correcta i d’acord a les 

especificacions inicials. 

 

D’altra banda tenim els requeriments no funcionals: aquells que defineixen les qualitats o 

propietats que el sistema haurà de tenir, com per exemple, factors de qualitat, rendiment 

en les recerques, sistema d’accés i seguretat, etc. 

 

Per tal de formalitzar els requeriments s’han de seguir una sèrie d’estratègies per poder 

arribar a conclusions que no ens portin a realitzar dissenys erronis en totes les fases del 

projecte. Aquests motius fan que a l’hora de prendre decisions es tinguin en compte les 

següents mesures: preguntar a l’usuari per mitjà d’enquestes i reunions, extreure 

informació d’un sistema software anterior (si es tenia o com s’enregistraven les dades 

anteriorment). Després, s’han de sintetitzar els requeriments funcionals  a partir del 

funcionament de l’empresa i experimentar amb un prototipus de l’aplicació. Així podem 

veure les reaccions dels usuaris i modificar l’entorn perquè aquest sigui el més pràctic 

possible.  
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3.1 Requeriments funcionals 

 

Per tal de comprendre  quins són els requeriments funcionals del nostre sistema, el primer 

pas és explicar com serà el funcionament del portal web i quins actors hi participaran, a més 

de definir el paper que hi tindran cadascun d’ells. Es detallaran específicament els actors per 

definir els seus rols (funcions) correctament. En la nostra aplicació podem distingir 

clarament a quatre actors: l’administrador, components Veterinaris , usuaris d’Internet i el 

sistema. 

 

 

Sistema  Usuari/s Components Veterinaris Administradors 

 

Fig. 2. Actors del sistema 

 

3.1.1 Descripció del funcionament del sistema 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el sistema web està compost bàsicament del portal 

públic, accessible per tots els usuaris. L’administrador tindrà accés a la base de dades i al 

correu on rebrà les diferents consultes realitzades. 

 

La tasca principal del sistema és posar a la disposició de qualsevol usuari tota una sèrie de 

recursos sobre els continguts que allotja el portal. Es podrà analitzar la informació, es podrà 

fer ús documents i imatges per a la seva consulta. Cada recurs tindrà tota una sèrie de dades 

associades : títol, descripció, data, etc., ... que l’usuari podrà consultar per tal de poder 

trobar una secció determinada, cal esmentar que, l’usuari tindrà dues maneres per poder 

consultar la informació associada a la web, com a registrat o com a no registrat; la diferencia 

serà notòria alhora de realitzar consultes o descarregar els documents, cosa que sense estar 

registrat, no se’ls hi estarà permès. 
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 A continuació es faran cinc cèntims dels serveis que oferirà el nostre portal web, aquests es 

podem resumir en tres tipus de recursos pels usuaris: 

 

 Servei de Cerca: Són recursos accessibles a través d’Internet, és a dir, l’usuari podria 

accedir ingressant al nostre portal i anar a la secció de cercar . Un cop en aquesta 

secció l’usuari podrà cercar tota classe de característiques veterinàries i accedir a 

consultes i declaracions d’altres usuaris. A més, la informació que s’intercanvia sí que 

es fica de ple dins l’abast del nostre sistema ja que la seva gestió ens ocupa i molt. 

Tota aquesta tasca ve donada per consultes contra la base de dades que depenen el 

que es cerqui donarà un resultat o un altre. A més a més existeix un apartat on la 

cerca es més exhaustiva podent-la realitzar especificant més el que volem trobar.  

 

 Servei Administrador: Anomenarem així a tot el programari i conjunt d’opcions de 

gestió instal·lat al nostre servidor web i que només té accés l’administrador. Les 

funcions bàsiques son inserir, consultar, modificar i esborrar. És l’únic encarregat de 

donar respostes a les consultes realitzades pels usuaris i administrar la base de dades 

on romandran ingressats tots ells, donar-lo de baixa o modificar-lo. El funcionament 

d’aquests recursos, també dependrà de nosaltres, ja que també tenim accés a la 

base de dades, on es crearan dos taules més per poder guardar informació més 

rellevant dels usuaris, com pot ser, el tracte a donar i la professió.  
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 Servei Veterinaris: Serà tot el conjunt de seccions i apartats de la interfície web. 

Depenent si ens hem registrat com a usuaris, o no, tindrem un accés més o menys 

restringit a les diferents seccions, podent realitzar tota classe de consultes als 

diferents articles, documents i enviar consultes o fer comentaris. 

 

Com s’ha vist, ja tenim definits tres tipus d’usuaris o actors al nostre sistema, són 

l’administrador,usuaris no registrats i els registrats(Veterinaris/es, Auxiliars Veterinaris/es, 

Estudiants/es i d’altres). Els actors (administrador) formen tot el personal autoritzat que 

tindrà dret a accedir a la part privada del sistema. Els usuaris d’Internet tindran accés només 

a la part pública de la web. 

 

La tasca més important del nostre portal és accedir als recursos dels que disposa, i  posar-los 

a l’abast dels usuaris que els demanin. També és molt important la forma de cercar entre els 

articles que conté el sistema i de com aquest es gestionen i relacionen entre si. El 

funcionament bàsic del portal, des del punt de vista de l’accés als recursos del nostre 

sistema per part dels usuaris, el podem resumir en la següent figura: 
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Disseny a tres capes: 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Disseny a tres capes 

 

 

 

  

Presentació 

Domini 

Gestió de dades 

Domini 
Sistema gestió bases dades/fit. 

Actor(Sistema 

 d’informació) 

Actor(Administrador) 
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Encara que la interfície serà accessible a tothom, s’ha decidit que algunes parts del portal 

només seran accessibles per els usuaris registrats.  

 

Finalment per acabar d’especificar el funcionament de tot el sistema, cal comentar la resta 

de tasques que realitzarà l’administrador. Aquestes a més de les citades, són: 

 

 Moderar i gestionar els continguts principals del portal, és a dir, que es vol 

mostrar i com es mostraran els continguts.  

 

 També la presentació als usuaris finals dels continguts s’ha de fer amb cura. La 

informació pot estar en diferents idiomes, això fa que no afecti a l’administrador 

ni el sistema, però sí que afecta la informació que contenen aquests articles. L’ 

idioma per defecte serà el castellà, encara que cal tractar d’altres com, l’alemany, 

italià i francès. Donat això,l’administrador haurà de fer un esforç i supervisar el 

portal sovint.  

 

Per fer més amena la tasca de l’administrador, la navegació entre les diferents opcions ha 

de ser fluida i sense complicacions, així garantim que la feina a fer es pugui realitzar d’una 

manera ràpida.   

 

Aquestes idees  més o menys generals sobre el funcionament del sistema, donen pas a 

descriure quines funcionalitats o processos del sistema volem integrar. S’hauran d’analitzar 

en detall i fer la programació corresponent perquè treballin correctament.  Segons les 

necessitats dels diferents usuaris, aquestes s’han dividit en les funcionalitats de sistema 

següents: funcionalitats d’usuari, funcionalitats veterinàries i funcionalitats de 

l’administrador. 
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3.1.2 Llistat de funcionalitats del sistema 

 

El sistema ha de proporcionar una sèrie de funcionalitats depenent del tipus d’usuari o 

actor. Com ja hem dit amb anterioritat ens trobem en el supòsit que tenim tres tipus 

d’usuaris (els usuaris registrats, no registrats i l’administrador). A continuació definirem les 

funcionalitats associades a cadascun d’aquests perfils. 

 

Funcionalitats del Usuari 

Les funcionalitats de que disposa l’usuari són: 

 

 Accés a un recurs on-line : Es podrà accedir a través del portal als recursos on-line 

que ofereix l’aplicació als usuaris. 

 Cercador (Cercar contingut): Podrà introduir uns criteris de recerca per veure i 

consultar articles publicats. 

 Accedir a les dades d’un recurs : Accedir a part de la informació dels continguts i 

recursos addicionals que tenim a l’abast. (Documents PDF, Documents Word, altres 

URL’ s d’interès). 

 

Funcionalitats Veterinàries 

Un cop validat en el sistema (mitjançant clau d’usuari i contrasenya), un usuari passarà a ser 

considerat registrat, que anomenarem a partir d’ara component veterinari; i depenen amb 

quin tractament(Dr./a, Sr./a) hagi escollit al formulari de registre, rebrà un o altre, i podrà 

realitzar totes les funcionalitats següents: 

 

 Consultar articles, realitzar cerques i enviar comentaris o consultes : Podrà realitzar 

la consulta de tota la informació associada a la  pagina incloent-hi tots la descarrega 

del documents adjunts  que existeixen. Podrà enviar comentaris i realitzar les seves 

consultes per que siguin respostes per l’administrador. 

 

 Modificar les seves dades d’accés : Podrà fer la modificació del seu password  per 

defecte per un altre que l’usuari desitgi. 



PFC Affinity Advance Veterinary 

 
- 23 - 

 Finalitzar la sessió : En qualsevol moment podrà tancar la seva sessió per tornar a ser 

un usuari normal amb els serveis que disposa tothom. 

 

Funcionalitats de l’Administrador 

Com hem esmentat anteriorment, els administradors sera el client i nosaltres com 

realitzadora de la pagina, aquí destaquem les diferents tasques que es poden realitzar amb 

aquests privilegis: 

 

 Edició i eliminació d’un usuari : Es tractarà modificar o eliminar les dades d’un usuari 

validat  al portal.  

 Atendre a les consultes: Llistar tots els suggeriments que poden tenir els usuaris del 

portal i si creu que els canvis seran profitosos per la comunitat, fer-los. 

 Gestió de tots els documents del portal web: Podrà accedir a tots els articles o 

documents penjats al portal. Aquí és on l’administrador té control total sobre tots els 

continguts de l’aplicació web. 

 Modificació dels paràmetres de mostra dels continguts del portal web: Podrà 

modificar paràmetres de funcionament del portal. Pot canviar l’aspecte visual i 

d’idioma que s’està utilitzant al portal a més de la distribució o eliminació de les 

seccions o incloure millores, per oferir una major claredat als usuaris. 
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Funcionalitats addicionals 

El sistema està basat en un  conjunt robust de funcionalitats tant en la gestió de continguts, 

com d’opcions de navegació i seguretat. Per aquest motiu es fa que la cerca dels recursos 

que disposa el portal sigui efectiva. S’ha dedicat temps i esforç a l’aspecte visual i a l’aspecte 

funcional de tota l’aplicació.  

   

Un altre punt fort és la versatilitat de tot el sistema ja que és fàcilment portable a altres 

plataformes. Gairebé la totalitat del contingut de la interfície està emmagatzemat en bases 

de dades, això comporta que el nostre nivell físic del sistema sigui molt fàcil de mantenir  i fa 

que aquest sigui portable a altres aplicacions (Diferents motors de BBDD, Servidors Web, 

diferents S.O.) amb un mínim de canvis en l’aplicació. 

 

Es pot fer també un cost estadístic del portal (encara que no està implementat en el nostre 

sistema) i emmagatzemar aquestes dades en bases de dades, o en fitxers per veure l’ús dels 

recursos i el nivell  d’afluència del portal. 
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3.2 Requeriments no funcionals 

 

3.2.1 Seguretat 

 

Aquest és un dels punts forts de la nostra aplicació. La seguretat en tota aplicació és un 

handicap molt important que molt sovint es passa per sobre. Per poder realitzar projecte 

ben segur ens hem basat en models existents i els hem combinat per fer un de nou. Caldrà 

tenir en compte dos aspectes importants: 

 

 La seguretat i confidencialitat de les dades transmeses. S’ha volgut que el sistema 

sigui robust des d’un principi, i per aquest motiu, s’assegura que les persones no 

autoritzades no tinguin accés a les dades del sistema o pugui accedir-hi per 

infiltració.  

 

 Identificació i reconeixement de sessió dels components veterinaris o de 

l’administrador un cop accedeixen al sistema. Aquests tenen accés a totes les 

opcions que tinguin en base als seus privilegis. Per assegurar-nos de la 

confidencialitat de la clau només els usuaris podran esbrinar quina és  aquesta, ja 

que està codificada mitjançant la funció Randomize(), a sql_registro.asp. Ens 

assegurem així que cap persona no autoritzada pugui executar funcions per a les 

quals no té privilegis. 

 

L’aplicació, al ser un sistema basat en la Web té un greu problema de seguretat sobre les 

dades que viatgen per la xarxa. El nostre sistema haurà de garantir principalment que a les 

zones restringides del portal no es tingui accés. Per això, com s’ha dit, farem ús de les 

tècniques actuals d’encriptació per tal d’impedir que cap persona externa o no autoritzada 

pugui accedir al panell de control com per exemple succeiria si algú fiqués la URL al 

navegador.  

 

Al portal controlat per nosaltres en tot moment es supervisa l’accés dels usuaris mitjançant 

sessions. Amb aquest sistema som nosaltres qui fem el control de verificació i podem 

finalitzar la sessió dels usuaris per a fer manteniment dels continguts o de la web.  
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Per controlar la informació enviada en la consulta de informació a la base de dades, s’ha 

realitzat una prevenció de SQL injection on  abans de realitzar cada consulta es guarden a 

variables les dades enviades i queden inaccessibles per els “hackers” que es volguessin 

aprofitar de la informació o simplement destruir la base de dades. 

 

3.2.2 Modificabilitat 

 

Dins d’aquest àmbit  el projecte té possibles millores en l’aspecte visual de l’aplicació 

(millorar la interactivitat entre aplicació i usuari), però s’ha fet d’una forma que pugui ser 

modificat amb el mínim esforç possible. Com s’ha basat en el patró MVC  aquest permet la 

seva fàcil modificació i reestructuració en l’aspecte visual. Com el seu contingut està 

emmagatzemat en base de dades el seu canvi a altre idioma es faria pràcticament traduint 

els camps i enllaçant amb les noves dades. La interfície de les pàgines web serà la part amb 

més probabilitat de ser modificada. 

 

Actualment s’ha aplicat un nou disseny envers a l’anterior, que seria de fàcil modificació en 

un futur ja que ha sigut estructura en fitxers CSS. 
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3.2.3 Eficiència 

 

En el nostre cas el sistema d’eficiència té un principal interès ja que el gran valor del sistema 

és el seu sistema de recerca i consultes. En aquesta característica d’un sistema no només 

són els nostres mitjans els que influeixen, sinó també són factors externs com el servidor 

que allotja la nostra pàgina, o com l’amplada de banda contractada. Tot això  ja ens ho 

garanteixen els servidor de l’empresa (CONZENTRA) que dóna uns temps de resposta molt 

bons, segons les nostres proves. En el nostre sistema s’exigeix un mínim de rendiment  a 

l’hora d’executar la recerca de continguts dins el sistema. S’han definit molt bé les claus de 

recerca i els camps que composen les taules. Hem de garantir que els usuaris podran 

utilitzar l’aplicació amb un rendiment acceptable per a poder-la utilitzar sense temps de 

resposta excessius. S’ha de garantir que l’administrador i usuaris puguin utilitzar també un 

sistema àgil i fiable. 

 

No ens hem trobat gaires inconvenients d’eficiència a l’hora d’implementar el nostre codi. 

Com s’havia anunciat, un bon disseny preveu la majoria d’errors comuns quan estem 

programant i evita tornar a reescriure el nivell físic. 

 

  



PFC Affinity Advance Veterinary 

 
- 28 - 

4. Eines utilitzades i conceptes 

 

Com el nostre sistema està basat en l’arquitectura client/servidor en entorn Web, s’ha 

decidit aplicar el patró arquitectònic en capes i més concretament farem servir el model 

MVC. La nostra aplicació es basarà en el cicle de vida en espiral, ja que és el model que 

millor s’ha adaptat a les necessitats del projecte. En la següent imatge s’ha plasmat com 

quedarà distribuïda l’arquitectura del tot el sistema.   

 

4.1 Llenguatges de programació 

 

En aquest apartat es descriuen quins llenguatges de programació s’han utilitzat en el 

projecte. He tractat llenguatges d’accés a dades SQL, com de maquetació web HTML-CSS, 

com de programació JavaScript i ASP. S’han fet servir moltes eines que ens han ajudat a 

realitzar la programació del portal i a definir les estructures i funcionalitats de cadascuna 

d’elles. 

 

Tota la lògica de l’aplicació web  es programarà en ASP, ja que es tracta de desenvolupar 

una superfície web dinàmica. Per a la part de presentació (banda del usuari) utilitzarem 

HTML+JavaScript que és el llenguatge utilitzat per tots els navegadors actuals (Explorer, 

Mozilla, Chrome...) per a la presentació de pàgines web. A la banda del usuari, també 

s’utilitzarà  el JavaScript, el qual s’utilitza molt sovint per estendre les funcionalitats d’una 

pàgina web en el costat de l’usuari. 

 

Pel que fa al nivell del servidor necessitarem un llenguatge que ens permeti generar pàgines 

web dinàmiques, com s’ha dit abans en aquest cas serà el ASP. Una pàgina web dinàmica és 

aquella generada pel servidor en el moment de la seva petició i el contingut de la qual pot 

variar segons uns paràmetres. Al contrari que una pàgina web estàtica, on el contingut és 

sempre el mateix, sense canvis, fins que s’actualitzi la pàgina i es torni a pujar al servidor 

(aquest l’únic que fa és enviar el contingut del fitxer que conté la pàgina als usuaris que la 

demanin). La nostra interfície web necessita fer servir pàgines dinàmiques, donat que la 

informació que mostrem a l’usuari no sempre serà la mateixa (per exemple, les cerques són 

diferents segons els paràmetres que hi fiquem, aquestes poden variar amb el temps). Hi ha 
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diferents formes de generar pàgines dinàmiques com són CGI (gairebé en des ús ), Servlets 

(Java) o pàgines JSP.  

 

La forma més comuna és a través de llenguatges d‘scripting a nivell servidor, que és el 

mètode triat per desenvolupar aquest sistema. Són llenguatges de programació per 

aplicacions distribuïdes i que permeten incrustar codi dins el llenguatge HTML per tal de 

realitzar principalment accessos a una o varies bases de dades, fitxers, etc... Tota la part de 

codi incrustat a les pàgines s’executa al servidor, que retorna a l’usuari simple codi HTML 

visible per tots els navegadors. D’aquests llenguatges els més comuns són ASP (Advanced 

Server Protocol, ASP.NET nova versió) i usat per fer l’aplicació, PHP (Preprocessed Hypertext 

Pages) i tot i que es podria haver escollit qualsevol d’ells per fer aquest projecte, es va optar 

per el que utilitzava el client. Al contrari que el PHP per poder programar en ASP es 

necessita tenir llicència i aquí ens hem adaptat totalment al client, ja que un canvi en el 

llenguatge esdevindria un canvi total en la migració del codi anterior i això es notaria 

significativament al pressupost. ASP és la versió antiga del ASP.NET i tenir una versió 

millorada al mercat fa que moltes vegades alhora de programar sigui més rudimentari, 

tanmateix segueix sent un llenguatge amb molta difusió, suport i sortida. Per això sense cap 

mena de dubte l’ASP omple amb creus els objectius marcats. 

 

A banda de tot això també s’ha utilitzat un altre llenguatge de programació anomenat Java 

Script del qual es parlarà més extensament a continuació. Aquest llenguatge derivat del Java 

ens permet desenvolupar aplicacions a mode d’scripts per fer funcionar en el navegador del 

client en mode background, com anteriorment s’ha dit, està limitat a certes funcionalitats 

basades plenament en aspectes de disseny gràfic i formularis. 

 

Agrupant i fent servir aquest dos llenguatges conjuntament, les possibilitats d’interacció 

amb el sistema augmenten considerablement.  
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Pel que fa a l’accés a dades hem escollit SQL. Aquest és el llenguatge més utilitzat per 

gestionar les bases de dades relacionals. Hem emprat aquest llenguatge per la seva 

universalitat en l’ús que té, i la seva sintaxis i possibilitats.  

S’ha volgut implementar tots aquests llenguatges amb el màxim detall i correcció possible. 

Per aquest motiu, és molt important  l’ordre en el moment de desenvolupar tots els mòduls 

i funcions a programar que disposa la interfície. Per una part, per no fer codis inintel·ligibles, 

i per l’altre, per distribuir la feina i fer-la el més reutilitzable possible. 

 

4.2 Descripció dels llenguatges 

 

4.2.1 HTML 

 

Com es conegut, el web és un sistema Hipertext amb una quantitat desmesurada de textos 

que contenen enllaços relacionant totes les unitats bàsiques on podem trobar informació. 

En un primer moment, per voler dissenyar aquest sistema de pàgines es va pensar en un 

llenguatge que permetés presentar aquestes informacions junt amb uns petits estils, aquest 

va ser l’ HTML. Després es va veure que no complia tots el objectius per als que va ser 

dissenyat, però això és un altre tema. 

 

HTML és el llenguatge de presentació més extens i utilitzat a tot arreu, a més de ser  

l’estàndard que incorporen avui dia els exploradors existents. La seva sintaxis és molt fàcil 

de comprendre i ha estat relativament senzill aprendre la seva estructura i com funciona. 

Aquesta es basa en un element principal anomenat etiqueta  o metatag i presenta 

freqüentment dos parts:  

 

 Una obertura de forma general <metatag> 

 Una altre per tancar, del tipus </metatag> 
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Aquestes tenen una sèrie d’atributs que modifiquen l’aparença de l’etiqueta, com el color, 

la forma, la mida, etc. Les parts de les que està compost un document HTML han d’estar 

delimitades per l’etiqueta <html>, que és la principal de tot document i finalitza amb la 

mateixa </HTML>.  

 

Dins d’aquest document, podem així mateix designar dos parts principals.  

D’una banda tenim la capçalera, delimitat per <head> i </head>, on col·locarem metatags 

del tipus informatiu, com per exemple el títol de la nostra pàgina. 

El cos està delimitat per les etiquetes <body> i </body>, que serà on col·locarem el nostre 

text i les imatges, delimitant alhora per altres etiquetes com les que hem vist. 

 

El resultat és un document amb la següent estructura:  

<html>  

<head>  

Etiquetes i continguts de l’ encapçalament   

Dades que no apareixen en la nostre pàgina però que són importants per catalogar-la i que 

sigui accessible per als buscadors d’ Internet, com el títol i paraules clau. 

</head>  

<body>  

Etiquetes i continguts del cos 

Part del document que es mostrada per el navegador: Textos e imatges.  

</body>  

</html>  

 

Aquest llenguatge no és case sensitive, ja que no distingeix entre majúscules i minúscules. 
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El fet de pogué escriure amb qualsevol combinació de majúscules i minúscules, fa que es 

tingui l’errada de no ficar massa interès en la seva codificació i surti un codi massa lleig i 

difícil de seguir. El nostre objectiu és aprendre a treballar aplicant tècniques i cultivar uns 

costums de bon programador des de bon començament. Això ens fa decidir si escollim entre 

uns mètodes de programació o uns altres, i treballar de forma ordenada i estructurada o no. 

Amb això es poden preveure futurs errors quan hagin de conviure diferents llenguatges 

(PHP o XML per exemple). 

 

Exemples de codi HTML de la pagina web de veterinary. 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es"> 

 

<head> 

 

<link rel="stylesheet" href="css/menu_veterinarios.css" type="text/css"/> 

<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css" type="text/css"/> 

<link rel="stylesheet" href="css/vet.css" type="text/css"/> 

 

</head> 

<body> 

 

<div id="header"> 

      <div class="logo"><a href="index.html"><img src="img/logo.png" alt="Affinity 

ADVANCE" /></a></div> 

 

</body>  

</html> 
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4.2.2 CSS 

 

Els fulls d'estil en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) són un llenguatge formal usat per a 

definir la presentació d'un document estructurat escrit en HTML o XML (i per extensió 

en XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) és l'encarregat de formular 

l'especificació dels fulls d'estil que servirà d'estàndard per als agents d'usuari o navegadors. 

La idea que es troba darrere del desenvolupament de CSS és separar l'estructura d'un 

document de la seva presentació. 

 

Per exemple, l'element d’ HTML <H1> indica que un bloc de text és un encapçalament i que 

és més important que un bloc etiquetat com <H2>. Versions més antigues d’ HTML 

permetien atributs extra dins l'etiqueta oberta per donar-li format (com el color o la mida 

de font). No obstant això, cada etiqueta havia de disposar d'aquesta informació si es 

desitjava un disseny consistent per a una pàgina, i a més, una persona que llegís aquesta 

pàgina amb un navegador, perdia totalment el control sobre la visualització del text. 

Quan s'utilitza CSS, l'etiqueta <H1> no hauria de proporcionar informació sobre com serà 

visualitzat, només marca l'estructura del document. La informació d'estil separada en una 

fulla d'estil especifica com s'ha de mostrar <H1>: color, font, alineació del text, grandària, i 

altres característiques no visuals com definir el volum d'un sintetitzador de veu, per 

exemple. 

 

La informació d'estil pot ser adjuntada tant com un document separat o en el mateix 

document HTML. En aquest document, podrien definir-se estils generals en la capçalera del 

document o en cada etiqueta particular mitjançant l'atribut "style". 

Els avantatges d'utilitzar CSS (o altre llenguatge d'estil) són: 

 

 Control centralitzat de la presentació d'un lloc web complet amb el que s'agilita 

de forma considerable l'actualització del mateix. 

 Els navegadors permeten als usuaris especificar el seu propi full d'estil local que 

serà aplicada a un lloc web remot, amb el que augmenta considerablement 

l'accessibilitat. Per exemple, persones amb deficiències visuals poden configurar 



PFC Affinity Advance Veterinary 

 
- 34 - 

el seu propi full d'estil per a augmentar la grandària del text o remarcar més 

els enllaços. 

 Una pàgina pot disposar de diferents fulles d'estil segons el dispositiu que la 

mostri o fins i tot a elecció de l'usuari. Per exemple, per a ser impresa, mostrada 

en un dispositiu mòbil, o ser "llegida" per un sintetitzador de veu. 

 El document HTML en si mateix és més clar d'entendre i s'aconsegueix reduir 

considerablement la seva grandària. 

Hi ha diverses versions : CSS1 i CSS2, amb CSS3 en desenvolupament pel World Wide Web 

Consortium (W3C). Els navegadors moderns implementen CSS1 bastant bé, encara que 

existeixen petites diferències d'implementació segons marques i versions dels navegadors. 

CSS2, no obstant això, està solament parcialment implementat en els més recents. 

 

Els dissenyadors web van optar per la utilització de taules per al disseny de pàgines webs. 

D'aquesta forma, l'ús que donaven a les taules era com elements d'estil quan la seva 

veritable comesa és albergar contingut. La maquetació CSS consisteix a utilitzar capes 

(layers) que en HTML es defineixen amb les marques <div></div> (d'obertura i tancament, 

respectivament) per a estructurar l'aplicació web, com alternativa a les taules i els marcs 

(frames). Així, podem anomenar cada capa amb l'atribut idde manera que podrem definir 

les propietats d'aquesta capa en l'arxiu CSS extern al document, encara que també es pot 

incloure el codi CSS en la mateixa pàgina que l’ HTML, però és poc funcional (és convenient 

fer ús de la modularitat per a fer més senzill el manteniment). 
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Exemples de codi CSS de la pàgina web de veterinary 

 

.menuwin { 

 font: 1.0em/1.3 Arial,Helvetica,sans-serif; 

 height:25px;  

 text-align:center;  

 color:#FFFFFF; 

 text-decoration:none;  

 line-height:1.5; 

 white-space: inherit; 

 font-weight:bold; 

 text-align:center; 

 padding-left:14px; 

 padding-right:14px; 

 padding-top:14px; 

} 

 

4.2.3 ASP 

 

L'ASP (en anglès, Active Server Pages) és una tecnologia propietat de Microsoft que permet 

crear planes web amb contingut dinàmic des del servidor i que es desenvolupà amb el 

propòsit de substituir la tecnologia CGI ja obsoleta. Encara que la major part d'aquest tipus 

de planes s'han programat amb Visual Basic Script, també es poden utilitzar 

altres llenguatges de programació com el JScript. 

La tecnologia ASP, és molt semblant quant a nivell tecnològic, al llenguatge PHP, però 

aquest últim té l'avantatge que és programari lliure. A principis de la dècada del 2000, 

Microsoft, va presentar l'evolució de la tecnologia ASP, l'ASP.NET un llenguatge de 

programació totalment orientat a objectes. 
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Versions 

 ASP 1.0 (distribuït con IIS 3.0) 

 ASP 2.0 (distribuït con IIS 4.0) 

 ASP 3.0 (distribuït con IIS 5.0) 

 ASP.NET (part de la plataforma .NET de Microsoft). 

 

Exemples de codi ASP de la pàgina web de veterinary. 

 

<% 

response.write "<div id='fondo_login'>" 

' Imagen superior 'Área de interès exclusivo para veterinarios'  

response.write "<div align='center'><img src='./img/areainteres_vet.png' /></div>" 

' Tiene que loginarse  

if activar <> "" then 

 ' Mostrar patalla para loginarse. 

 %> 

 de login a loginarse <br /> 

 <!-- #include file="loginarse.asp" --><%  

else 

 ' Mostrar pantalla para recordar contraseña. 

 %> 

 de login a recordar 

 <!-- #include file="recordar.asp" --><%  

end if 

%> 
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4.2.4 SQL 

 

Les aplicacions de gestió de dades són cada dia més nombroses i versàtils. En molts casos, 

l’esquema bàsic d’operació és una sèrie de scripts que controlen el comportament d’una 

base de dades. Degut a la diversitat de llenguatges i base de dades existents, la manera de 

comunicar entre uns i altres és realment complicat de gestionar si no fos per l’existència 

d’estàndards que ens permeten realitzar les operacions bàsiques d’una forma universal. 

 

És d’això el que tracta Structured Query Language, que no és més que un llenguatge 

estàndard de comunicació amb bases de dades.  Parlem per tant d’un llenguatge 

normalitzat que ens permet treballar amb qualsevol tipus de llenguatge web (CGI-PHP-ASP-

JSP), per poder gestionar  qualsevol Base de Dades (MS Access, SQL Server, MySql...), per 

accedir a les dades.  

 

El fet de que aquest llenguatge sigui estàndard, no vol dir que la sintaxis de MySql sigui 

idèntica a la sintaxis del SQL original. Com no volem treballar amb les diferents bases de 

dades existents en el mercat ens basem en el propi del motor de base de dades. Encara que 

de mica en mica s’està unificant tots el motors de base de dades. En efecte, determinades 

bases de dades implementen funcions específiques que no tenen necessariament que 

funcionar a totes les altres bases de dades.  

 

El SQL posseeix unes característiques molt apreciades com són la seva potència i la seva 

versatilitat, aquestes per altra banda contrasten amb la seva accessibilitat d’aprenentatge i 

usos. 

 

Amb això es pretén donar a conèixer les operacions bàsiques que es poden realitzar amb 

SQL i que tenen una aplicació directa amb la creació d’aplicacions en xarxa, sense 

profunditzar més de l’ estrictament necessari. Com sabem una base de dades està composta 

de taules on s’emmagatzemen les dades en forma de registres catalogats en funció de 

diferents camps (característiques o atributs). 
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Un aspecte previ a considerar és la natura dels valors que introduïm en aquest camp. Donat 

que una base de dades treballa amb tot tipus d’informacions, és important especificar-li 

quin tipus de valor li estem introduint de manera que per una banda facilitem la recerca, i 

posteriorment, d’altre, estem optimitzant els recursos de memòria. Cada base de dades 

introdueix uns tipus de valors d’un camp que no necessàriament està present en altres.  

 

 

Sense cap dubte, existeix un conjunt de tipus que estan representats en la totalitat 

d’aquestes bases. Aquests tipus més comuns i que s’han utilitzat són: 

 

Alfanumèrics 
Contenen xifres i lletres. Presenten una longitud limitada a 255 

caràcters. 

Numèrics  
Existeixen varis tipus, principalment, enters (sense decimals) i reals 

(amb decimals) 

Booleans Posseeixen dues formes: Verdader y Fals (True o False) 

Dates 

Emmagatzemen dates facilitant posteriorment la seva explotació. 

Emmagatzemar dates, d’aquesta forma fa possible ficar un ordre en 

els registres per dates o calcular els dies entre una data i un altre 

Memos 

Són camps alfanumèrics de longitud il·limitada. Presenten 

l’inconvenient de no poder ser indexats (veurem més endavant que 

vol dir això). 

Autoincrementables 

Són camps numèrics que incrementen en una unitat el seu valor per a 

cada registre incorporat. La seva utilitat resulta molt evident: S’utilitza 

per identificar a cada registre d’una manera exclusiva i única.  

 

Taula. 2. Tipus de dades 
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S’ha volgut explotar i posar en pràctica els coneixements en base de dades. Per aquest 

motiu totes les relacions entre les dades i el seu manteniment s’han fet a mà. Amb això es 

vol dir que les taules relacionades s’actualitzen o s’esborren mitjançant els nostres 

programes, i no utilitzant el sistema de relació del motor de la base de dades. Amb això 

aconseguim comprendre exactament com funciona aquest sistema relacional i que s’ha de 

fer en cada cas quan ataquem amb querys a la base de dades. A més aconseguim estalviar 

recursos tant de memòria com de temps de resposta, accedint exactament, als registres que 

volem gestionar. 

 

Exemples de codi SQL de la pàgina web de veterinary. 

 

set oConn= Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

set rs= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

   

SQL="select top 1 trat.texto,us.nombre from t_aff_users us, t_aff_tratamientos trat where 

(us.language_code = '"&idioma&"' and trat.lang_code = '"&idioma&"') and (us.tratamiento = 

trat.ID )order by alta_mod desc" 

   

  

oConn.open db 

rs.open SQL,oConn  
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4.2.5 JavaScript 

 

El cas és que amb HTML no és suficient per poder realitzar totes les funcionalitats que 

requereix la presentació dels continguts del nostre portal web. Això és degut a que a mesura 

que es requereixen més funcionalitats en les pàgines per mostrar el continguts i accions 

necessàries, el seu ús es va complicant una mica, perquè no assoleix aquestes necessitats. L’ 

HTML se’ns queda curt per fer tota la operativitat que necessitem tant en els formularis com 

quan mostrem continguts. 

Com a possibilitat per cobrir aquestes necessitats es va pensar en el Java, a través de la 

tecnologia dels Applets, que són petits programes que s’incrusten en les pàgines web i 

poden realitzar les accions associades als programes de propòsit general. Aquesta 

tecnologia ha estat estudiada durant els estudis i podria haver estat una alternativa, però no 

ens cobreix les necessitats per abordar aquest projecte. 

 

Comparació entre el Java i el JavaScript 

Es vol aclarir que JavaScript no té res a veure amb Java, només en els seus orígens. Algunes 

diferencies que s’han trobat son: 

 Compilador. Per programar en Java necessitem un Kit de desenvolupament i un 

compilador. En canvi JavaScript no és un llenguatge que tingui la necessitat de 

programes que es compilen, sinó que aquest s’interpreten per part del navegador 

quan aquest llegeix la pàgina. 

 

 Orientació a objectes. Java és un llenguatge de programació orientat a objectes. Això 

vol dir que podem programar sense necessitat de crear classes, tal com es realitza en 

els llenguatges de programació estructurada com C o Pascal. 

 

 

 Propòsit. Java és molt més potent que JavaScript, això és degut a que Java és un 

llenguatge de propòsit general, que es pot fer amb aplicacions variades, però amb 

JavaScript només podem escriure programes perquè s’executen en pàgines web. 
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 Estructures fortes. Java és un llenguatge de programació fortament tipat, això vol dir 

que al declarar una variable tindrem que indicar de quin tipus és i no podrà canviar 

d’un tipus a un altre automàticament. Per la seva part JavaScript no té aquesta 

característica, podem ficar a una variable la informació que vulguem, 

independentment del tipus d’aquesta. A més podrem canviar el tipus d’informació 

d’una variable quan vulguem. 

 

Com s’ha vist Java és molt més complert, encara que també més potent, robust i segur. 

Posseeix més funcionalitats que JavaScript i les diferencies que els separen són 

suficientment grans com per distingir-los fàcilment. Del treball de recerca que hem fet 

abans d’escollir els llenguatges per realitzar les tasques de complement al HTML, podem 

afirmar que:  

 

Es tracta d’un llenguatge del tipus script compacte, basat en objectes i guiat per 

esdeveniments, dissenyat específicament per el desenvolupament d’aplicacions client-

servidor dintre l’àmbit d’Internet. 

 

Els programes JavaScript van incrustats en els documents HTML encara que es poden 

separar en documents externs però s’ha d’executar dins el document HTML. Aquest 

s’encarreguen de realitzar accions en el client, com pot ser demanar-li dades, confirmacions, 

mostrar missatges, crear animacions, comprovar camps, etc...  

 

JavaScript, com s’ha dit, és un llenguatge de programació utilitzat per a crear petits 

programes encarregats de realitzar accions dins l’àmbit d’una pàgina web. Amb JavaScript 

podem crear efectes especial en les pàgines y definir interactivitats en les nostres pàgines. El 

navegador del client és l’encarregat d’interpretar les instruccions en JavaScript i executar-

les. Per poder realitzar aquests efectes e interactuar amb l’usuari d’aquesta manera l’únic 

amb que es troba en aquest llenguatge és amb el propi navegador. 
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JavaScript és el següent pas després de fer el disseny en l’HTML de la plantilla de les pàgines 

web que contindrà el portal. S’ha fet servir principalment per donar un balanç de carrega a 

la part del client i no sobrecarregar a la part servidor de l’aplicació, a més de donar-li una 

mica de efectes a les pàgines web. 

 

També s’ha utilitzat aquest llenguatge d’una banda, en efectes sobre les pàgines web per 

crear continguts dinàmics i fer canvis de color sobre els continguts i animacions. I d’altre, 

també s’ha fet servei a l’hora de validar formularis abans de fer alguna operació amb les 

dades, d’aquesta manera podem controlar les PRECONDICIONS de les funcions que 

realitzem.  

El programa que interpreta els scripts, escrits en JavaScript, és el propi navegador. Això vol 

dir que no podrem executar funcions que no siguin suportades per aquests navegadors i la 

seva versió de JavaScript. Pel que fa avui dia, els navegadors existents, Explorer, FireFox, 

Opera, etc,. els suporten sense cap problema. Farem una taula de comparatives dels 

navegador més utilitzats i quines versions de JavaScript suporten cada un d’ells. 

 

Versions 

Navegador Versió de JavaScript Suporta ECMA 

Netscape 2 JavaScript 1.0 -- 

Netscape 3 JavaScript 1.1 -- 

Internet Explorer 4 JavaScript 1.1 -- 

Netscape 4 JavaScript 1.2 - 1.3 incompleta ECMA-262-compilat fins la versió 4.5 

Internet Explorer 5 JavaScript 1.2 ECMA-262-compilat 

Netscape 6 ECMA compilant JavaScript 1.4 Full ECMAScript-262 

Internet Explorer 6 ECMA compilant JavaScript 1.3 Full ECMAScript-262 

 

Taula. 3. Versions JavaScript 
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Les diferents versions de JavaScript han estat finalment integrades en un estàndard 

denominat ECMAScript-262. Aquest estàndard ha estat realitzat per la organització ECMA 

dedicada a l’estandardització d’informació i sistemes de comunicació. Les versions actuals 

dels navegador suporten aquest estàndard, així que ens basarem en aquest per realitzar els 

scripts. 

Existeixen diferents formes d’incloure aquest llenguatge en una pàgina. 

La forma més freqüent de fer-ho és utilitzant la directiva <scritp> en un document HTML (es 

poden incloure tantes directives <script> com es vulgui en un document). El format és el 

següent: 

<script language="JavaScript 1.3">  

 

L’atribut language fa referència a la versió de JavaScript que s’utilitzarà en el script  o que va 

ser utilitzat en el script. 

 

Altre atribut de la directiva script és SRC, que es pot fer servir per incloure un arxiu extern 

que contingui JavaScript i que es vulgui incloure dins el codi HTML. Al treball s’han fet servir 

aquestes dues formes d’implementar codi en les pàgines que composen el portal. 

 

<script language=”JavaScript” src=”arxiu.js”> </script> 

Aquest arxiu extern (“arxiu.js”) és un arxiu de text que inclou dins seu el codi JavaScript i 

finalitza amb extensió js. 

També s’ha fet servir aquest llenguatge per validar els camps dels formularis i com a 

resposta d’alguns esdeveniments o abans de realitzar alguna acció. 

<input type="submit" onclick="alert('Acabas de hacer click');return false;" value="Click">  
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Exemples de codi JavaScript de la pàgina web de veterinary 

 

<script language="javascript"> 

function comer_espacioURL (cadena) 

{ 

 cadena = cadena.trim(); 

 while(cadena.substring(0,3) == "%20") 

 { 

  cadena = cadena.substring(3); 

 }  

 return cadena; 

} 

</script> 
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4.3 Eines CASE 

 

Com a metodologia de desenvolupament s’ha optat per una aproximació a l’orientació a 

objectes amb notació en UML. No s’ha implementat el paradigma de l’OO, sinó que s’aplicat 

la seva metodologia mitjançant eines orientades a la POO. L’UML és un llenguatge gràfic per 

a visualitzar, especificar i documentar cadascuna de las parts que componen el 

desenvolupament d’un sistema software.  

 

A través de l’UML se’ns proposa una metodologia de treball que facilita les tasques de 

desenvolupament, seguiment i estudi de l’aplicació. Realitzant aquest disseny es garanteix 

un software amb un cert grau de qualitat i professionalitat ja que són estàndards que 

actualment s’utilitzen al mercat. Les eines que es fan servir per a desenvolupar totes les 

definicions dels models i patrons a realitzar (Casos d’Us, els Diagrama de Seqüència i el 

patró E-R), són: 

 

*ArgoUML(Modelador UML - Convertidor a codis: ASP, PHP,C++,Java...) 

*Dia (Editor de Diagrames) 

 

Per a modelar el sistema s’ha fet servir aquestes eines gratuïtes per generar els models i 

patrons abans esmentats. Tenint l’aplicació correctament especificada i documentada és 

més fàcil aplicar canvis als models i veure on afecten, i quines parts s’han de canviar i tornar 

a fer, a més de tornar a fer totes les etapes del model a especificar novament. Hi existeixen 

altres programes com són PoseidonCE, però els que s’han fet servir ens ofereixen la 

possibilitat de realitzar tot el que requereix una aplicació de caràcter professional i basat en 

Standard. El secret d’un bon disseny en general és utilitzar l’eina precisa per al problema 

específic. 
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Argomul 

 

 

Fig. 4. Logo ArgoUML 

 

ArgoUML és un entorn gràfic de disseny, desenvolupament i generació del codi de software 

orientat a objectes. A aquest programa li cal la màquina virtual Java per funcionar. Encara 

que el programa es troba en fase de desenvolupament, ArgoUML suporta UML1.3 i permet 

crear i emmagatzemar la major part de els nous diagrames UML. Un cop tenim el model 

podem generar el codi, i també a partir del codi,  tornar a generar el model. ArgoUML 

tradueix a la majoria de llenguatges existents com: PHP,JAVA,C++. Aquest programa també 

ens permet realitzar els Casos d’Ús, els Diagrama de Seqüència i els Contractes de la nostra 

aplicació. 

 

Dia 

 

 

Fig. 5. Logo Dia 
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Aquesta aplicació està desenvolupada per al disseny de diagrames estructurats. Està basada 

en els sistemes operatius Linux i Windows. Permet exportar els dissenys a diferents tipus de 

format gràfic (Jpg,bmp,etc,...). Amb Dia s’han fet molts dels diagrames que formen els 

models Entitat –Relació i els diagrames de desplegament del servidor i del sistema a 

desenvolupar. El seu ús es molt fàcil i bastant intuïtiu. Juntament amb plugins es poden 

convertir els diagrames en codis, això és possible degut a que el format de treball dels 

objectes Dia és amb XML. S’ha fet servir un plugin anomenat diaper que converteix els 

diagrames E-R en codi SQL. 

 

4.4 Característiques dels servidors 

 

Per a la creació d’aquest portal web hi participaran dos servidors (hi ha més serveis i 

servidors que ens faciliten la feina, però aquests no els necessitem per fer funcionar el 

nostre web), el servidor de pàgines web iisserverdev, i com  a motor de base de dades, el 

servidor SQLServer. D’aquests servidors en farem cinc cèntims, degut a que tota la 

informació que es desitgi sobre aquest dos programes, es pot trobar a Internet, o bé, 

dirigint-nos directament als seus llocs oficials.  

 

4.4.1 Isserverdev 

 

Internet Information Services , IIS, és una sèrie de serveis per els ordinadors que funcionen 

amb Windows. Originalment era part de l’Option Pack per Windows NT. Desprès va ser 

integrat a altres sistemes operatius de Microsoft destinats a oferir serveis, com Windows 

2000 o Windows Server 2003. Windows XP Profesional inclou una versió limitada de IIS. Els 

serveis que ofereix són: FTP,SMTP, NNTP i HTTP. 

 

Aquest servei converteix a un ordinador en un servidor de Internet o Intranet és a dir que a 

les computadores que tenen aquest servei instal·lat es pot publicar pagines web tan en local 

com remotament (servidor web). 
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Els Serveis de Internet Information Services (IIS) proporcionen les eines i funcions 

necessàries per administrar de forma senzilla un servidor Web segur. Al nostre cas s’ha 

pensat allotjar un lloc Web i FTP (File Transfer Protocol, Protocol de transferència d’arxius) 

amb IIS, configurarem el servidor com un servidor de aplicacions. 

El servidor web es basa en varis mòduls que li donen capacitat per processar diferents tipus 

de pagines, per exemple Microsoft inclou les d’ Active Server Pages (ASP), llenguatge 

utilitzat per el nostre projecte, i ASP.NET. També poden ser inclosos els d’altres fabricants, 

como PHP o Perl però aquests són més comuns a utilitzar en Apache. 

 

Versions 

 IIS 1.0, Windows NT 3.51 Service Pack 3 

 IIS 2.0, Windows NT 4.0 

 IIS 3.0, Windows NT 4.0 Service Pack 3 

 IIS 4.0, Windows NT 4.0 Option Pack 

 IIS 5.0, Windows 2000 

 IIS 5.1, Windows XP Professional 

 IIS 6.0, Windows Server 2003 y Windows XP Profesional x64 Edition 

 IIS 7.0, Windows Vista (Solo Bussines y Ultimate) y Windows Server 2008 

 IIS 7.5, Windows 7 y Windows Server 2008 R2 

 

Historia 

IIS va ser inicialment llençat com un conjunt de serveis basats en Internet per Windows NT 

3.51. IIS 2.0 va seguir agregant suport per el sistema operatiu Windows NT 4.0 e IIS 3.0 va 

introduir les pagines actives de servidor, aquesta tecnologia és una plataforma de scripting 

dinàmic. 

IIS 4.0 va eliminar el suport per el protocol Gopher i va ser posat amb Windows NT com un 

CD-ROM de "Paquet Opcional" separat. 

La versió actual de IIS es la 6.0 per Windows Server 2003 e IIS 5.1 per Windows XP 

Professional. IIS 5.1 per Windows XP (utilitzada per el nostre projecte), és una versió 

compacta del IIS que suporta només 10 connexions simultànies i només un lloc web. IIS 6.0 

ha agregat suport per IPv6. 
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Windows Vista ve amb IIS 7.0 instal·lat per defecte. No limitarà el nombre de connexions 

permeses però limitarà el flux de tasques basant-se en les sol·licituds actives concurrents, 

millorant l’ús i el rendiment a escenaris punt-a-punt (peer-to-peer). 

 

Microsoft Internet Information Services (IIS): 

 1996 - IIS 1.0 - Incorporat per Windows NT 3.51 

o HTTP 

 1996 - IIS 2.0 - Llençat amb Windows NT 4.0 RTM 

o HTTP  

o FTP 

o  Gopher 

 1996 - IIS 3.0 - Llençat amb el SP3 de Windows NT 4.0 

o HTTP  

o FTP  

o Gopher 

 1996 - IIS 4.0 - Llençat amb Windows NT Option Pack d’Internet 

o HTTP  

o FTP  

o SMTP (només al servidor)  

o NNTP (només al servidor) 

 2000 - IIS 5.0 - Released with Windows 2000 

 IIS 5.0 - Llençat amb Windows 2000  

o HTTP  

o FTP 

o SMTP (només al servidor)  

o NNTP (només al servidor) 

 2002 - IIS 5.1 - Released with Windows XP Professional 2002 
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 IIS 5.1 - Publicada amb Windows XP Professional  

o HTTP  

o FTP  

o SMTP  

o SMTP 

 2003 - IIS 6.0 - Released with Windows Server 2003 

 IIS 6.0 - Data de llançament de Windows Server 2003  

o HTTP  

o FTP  

o SMTP (Nota: Un servei POP3 també s’inclou amb Windows Server 2003, però 

no com part del IIS.) 

 2006 - IIS 7.0 - Released with Windows Server 2008 

 

 IIS 7.0 - Llençat amb Windows Server 2008 i Windows Vista  

o HTTP  

o FTP 

 IIS 7.5 - Llençat amb Windows Server 2008 R2 y Windows 7  

o HTTP  

o FTP 

 

Microsoft Web Platform Installer es un simple instal·lador online per instal·lar les següents 

eines: 

 

 IIS 7.0 

 Visual Web Developer 2008 Express Edition 

 SQL Server 2008 Express Edition 

 Microsoft .NET Framework 

 Silverlight Tools per Visual Studio 

 

Suporta les següents Sistemes operatius: Windows Vista RTM, Windows Vista SP1, Windows 

XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 Suporta Arquitectures : x86 y 64-bit 



PFC Affinity Advance Veterinary 

 
- 51 - 

4.5 Interfases de desenvolupament 

 

Gairebé tota la generació del codi s’ha fet amb l’ajuda d’un editor de text i Dreamweaver 

CS3. Ja que hem tingut que crear un nou disseny a la pagina, la utilització de estils CSS, ha 

sigut determinant i el Dreamweaver es un programa que s’ajusta com anell al dit per 

aquesta funció, podem estar programant i veure com va quedant el disseny. 

 

Per interactuar amb la base de dades, hem utilitzat SQL Serever 2000. És una versió bastant 

antiga de l’actual, però la base de dades va estar configurada amb aquesta versió i per evitar 

problemes de compatibilitat me he decantat per escollir-lo. Ha sigut molt útil alhora de 

realitzar les consultes i crear noves taules. 

 

L’objectiu era provar i posar en pràctica conceptes i teories apresses a la carrera. Altres 

editors gràfics t’allunyen de la programació i et fan dependents, a més t’allunyen una mica 

del codi i afegeixen línies de codi que no volem (Incrementen el pes dels arxius).  

 

4.5.1 Dreamweaver  

 

El Dreamweaver, anomenat oficialment Adobe Dreamweaver, és, actualment, una potent 

eina de desenvolupament per a web. Va ser creat originalment per Macromedia com un 

editor de pàgines web WYSIWYG, tot i que poc a poc va anar incorporant suport per altres 

tecnologies web com CSS, JavaScript i recentment suporta llenguatges de programació de 

servidor (Server-side scripting) com ColdFusion, JSP, PHP, etc. 

Dreamweaver està disponible per a plataformes Mac i Windows. Actualment és propietat 

d'Adobe, des que l'any 2005aquesta empresa va comprar Macromedia, i és venut com a 

part del paquet de programari Adobe Creative Suite 3 
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Característiques 

Com a editor WYSIWYG, Dreamweaver pot amagar els detalls del codi HTML de la pàgina, 

permetent a "no programadors" crear pàgines i llocs web. Macromedia va ser pionera 

implementant suport a fulls d'estil (CSS) així com altres formes de donar format a les 

pàgines sense l'ús de taules, amb la possibilitat de convertir taules a capes i viceversa. 

Dreamweaver permet als usuaris disposar de vistes prèvies en múltiples navegadors, 

sempre que estiguin instal·lats a l'ordinador. També disposa d'algunes eines de gestió 

del lloc web, com la possibilitat de cercar i reemplaçar text o codi directament sobre tot el 

lloc web, així com l'ús i creació de plantilles per crear múltiples pàgines amb estructura 

similar. Disposa d'un Panell de comportaments que permet la utilització bàsica 

de JavaScript sense necessitat de coneixements de programació. 

Dreamweaver pot utilitzar extensions, petits programes que qualsevol desenvolupador pot 

escriure (normalment en HTML i JavaScript). Les extensions afegeixen funcionalitats al 

programa per a qui vulgui descarregar-les i instal·lar-se-les. Dreamweaver està suportat per 

una gran comunitat de desenvolupadors d'extensions que les posen a disposició (tant lliures 

com comercials) per a la majoria de tasques de desenvolupament, des d'efectes simples 

de rollover fins a complexos carrets de compres. 

 

Eines per a la codificació 

A partir de la versió 6, Dreamweaver suporta l'acolorit sintàctic (syntax highlighting) per als 

següents llenguatges d'escrípting i de programació: 

 

 ActionScript 

 Active Server Pages (ASP) 

 ASP.NET 

 C# 

 Cascading Style Sheets (CSS) 

 ColdFusion 

 EDML 

 Extensible HyperText Markup Language (XHTML) 

 Extensible Markup Language (XML) 

 Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) 
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 HTML 

 Java 

 JavaScript 

 JavaServer Pages (JSP) 

 PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) 

 Visual Basic (VB) 

 Visual Basic Script Edition (VBScript) 

 Wireless Markup Language (WML) 

 

És possible d'afegir el syntax highlighting del teu propi llenguatge de programació. 

A més, també disposa de autocompletat de codi (code completion) per a la majoria 

d'aquests llenguatges. 

 

Versions 

 Dreamweaver 1.0 (Desembre del 1997; Dreamweaver 1.2 el Març del 1998) 

 Dreamweaver 2.0 (Desembre del 1998) 

 Dreamweaver 3.0 (Desembre del 1999) 

 Dreamweaver UltraDev 1.0 (Juny 2000) 

 Dreamweaver 4.0 (Desembre del 2000) 

 Dreamweaver UltraDev 4.0 (Desembre del 2000) 

 Dreamweaver MX [versió interna: 6.0] (Maig del 2002) 

 Dreamweaver MX 2004 (10 de Setembre 10 del 2003) 

 Dreamweaver 8 (13 de Setembre del 2005) 

 Dreamweaver CS3 (16 d'Abril del 2007) 

 

  

  



PFC Affinity Advance Veterinary 

 
- 54 - 

4.5.2 SQL Server 

 

Microsoft SQL Server és un sistema de gestió de bases de dades relacional (SGBDR) produït 

per Microsoft. Està basat en el llenguatge de consulta Transact-SQL, una implementació de 

l'estàndard ANSI/ISO SQL(Structured Query Language), capaç de posar a disposició de molts 

usuaris grans quantitats de dades de manera simultània. 

 

Característiques 

Entre les seves característiques tenim: 

 Suport de transaccions. 

 Escalabilitat, estabilitat i seguretat integrades en Directori Actiu. 

 Suport per procediments emmagatzemats. 

 Inclou també un potent entorn gràfic d'administració, que permet l'ús 

comandaments DDL i DML de manera gràfica. 

 Permet treballar en mode client-servidor on l’ informació i dades viuen en el 

mateix servidor i els terminals o clients de la xarxa només accedeixen a l’ 

informació. 

 A més a més, permet administrar informació d'altres servidors de dades. 

 

Aquest sistema inclou una versió reduïda, anomenada MSDE amb el mateix motor de base 

de dades però orientat a projectes més petits, que en llur versió 2005 passa a ser el que 

s'anomena com SQL Express Edition. 

Microsoft SQL Server constitueix l'alternativa de Microsoft a altres potents sistemes gestors 

de bases de dades como són Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL o MySQL. 

Es comuna la pràctica de desenvolupar grans projectes complementant Microsoft SQL 

Server i Microsoft Access mitjançant els anomenats ADP (Access Data Project). D'aquesta 

manera es completa una potent base de dades (Microsoft SQL Server) amb un entorn de 

desenvolupament còmode i d'alt rendiment (VBA Access) via l’ implementació d'aplicacions 

de dues capes i l'ús de formularis Windows. 

Es practica comuna desenvolupar grans projectes complementant Microsoft SQL Server i 

Microsoft Access mitjançant els anomenats ODBC i OLEDB. D'aquesta manera es completa 
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una potent base de dades (Microsoft SQL Server) amb un entorn de desenvolupament 

còmode i d'alt rendiment (VBA Access) via a implementació d'aplicacions de dues capes i l'ús 

de formularis Windows. 

Per el desenvolupament d'aplicacions més complexes, més de dues capes, Microsoft SQL 

Server inclou interfícies d'accés per varies plataformes de desenvolupament, entre 

elles, .NET. 

Microsoft SQL Server, a diferència de la seva més propera competència, no 

es multiplataforma, donat que només pot córrer en sistemes operatius propis de Microsoft. 

 

SQL Server Historia de Liberaciones 

Versión Año Nombre de la Liberación Nombre Clave 

1.0 

(OS/2) 
1989 SQL Server 1.0 - 

4.21 

(WinNT) 
1993 SQL Server 4.21 - 

6.0 1995 SQL Server 6.0 SQL95 

6.5 1996 SQL Server 6.5 Hydra 

7.0 1998 SQL Server 7.0 Sphinx 

- 1999 
SQL Server 7.0 

OLAP Tools 
Plato 

8.0 2000 SQL Server 2000 Shiloh 

8.0 2003 
SQL Server 2000 

64-bit Edition 
Liberty 

9.0 2005 SQL Server 2005 Yukon 

10.0 2008 SQL Server 2008 Katmai 

10.5 2010 SQL Server 2008 R2 Kilimanjaro 
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4.5.3  Editor de textos 

 

L’editor de textos és l’ eina més simple que tenim als nostre ordinador per a escriure, no 

obstant s’utilitza més un editor amb més opcions. Encara que no sempre son necessàries, 

arribant a ser fins i tot molest. El fem servir per crear els nostres documents ràpidament, 

arxivar-los en una carpeta i més endavant tornar-los a utilitzar. 

 

Que hem fet amb l’editor?  

Ens permet fer consultes senzilles, tasques d’edició: escriure, copiar, enganxar, tallar text, 

cercar, reemplaçar, inserir data i hora. Una de les seves virtuts és que s’obre ràpidament i 

els arxius tenen poc pes i normalment no ens donen problemes. 

 

Per què es recomana? 

Per exemple, s’ha fet servir per: 

 

 Escriure i treballar amb ells, no importa quina longitud tinguin, de manera ràpida, 

sense preocupar-nos per els aspectes de l’edició. 

 Escriure els esborradors per les nostres anotacions dels passos que seguim per fer 

instal·lacions o modificar configuracions. 

 Enganxar textos que utilitzem per fer les nostres pàgines web, ja que el text no te 

format. 

 Escriure la gran majoria dels arxius del treball, s’ha fet servir tant per les pàgines 

web, com per arxius .js i .css, a més de alguns arxius asp. 
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4.6 Planificador de projectes  

 

Per abordar el projecte amb èxit, s’han de fer uns plans i elaborar una planificació tant 

correcte i aproximada a la realitat com sigui possible. Aquesta és la manera correcta de 

quantificar els temps per a realitzar les diferents tasques en que s’ha dividit el projecte. Per 

fer aquesta tasca d’administrar temps, feina a fer i recursos disponibles, disposem d’una 

eina de gran utilitat que ens ajuda a realitzar aquesta tasca. S’ha escollit el programa 

GanttProject per fer tota aquesta feina. Aquest cobreix totes les necessitats que tenim que 

assolir per poder controlar i gestionar tots aquests elements (tasques i recursos). 

  

 4.6.1. GanttProject 

 

 

 

Fig. 6. Logo Ganttproject 

 

 

GanttProject és un programa gratuït per a fer la gestió i administració de recursos i tasques 

a realitzar en els projectes. Aquest programa permet especificar i tornar a planificar quins 

recursos (persones) s’ocupen de fer les tasques (feina a fer), assignades per l’analista. Si per 

qualsevol motiu, ja sigui per la no realització de les tasques en el període de temps fixat, o 

per problemes d’assignació de recursos, no podem finalitzar a temps el projecte. Es pot 

esbrinar a temps les causes i repara-les tant aviat com sigui possible. 
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Objectes amb que treballa GanttProject: 

 

Les tasques: Aquestes es poden obtenir de les especificacions i després de fer la planificació. 

Aquestes es fixen a la línea de temps assignant la data d’inici i la de fi. Aquestes es poden 

dividir en altres rutines per fer un grau més de detall i poder dividir millor la feina a fer. A 

més es poden fer associacions entre tasques de manera que no es comença una fins que no 

s’acaba l’anterior. 

 

Recursos: Són les persones encarregades de fer les tasques amb que es divideix el projecte. 

Aquest recursos s’assignen a les tasques, així es pot fer un seguiment de la feina feta i de qui 

o quins la fan. 

 

Temps: Aquesta és la línia de temps sobre la que es treballa. Es pot definir la jornada laboral 

i així treballar amb més exactitud en el moment de planificar un projecte. Sobre la línea de 

temps s’assignen les tasques assignant la data d’inici i la de finalització. 
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5. Planificació  

 

Inicial 

S’exposa la taula de tasques que s’han realitzat per fer el sistema. És convenient explicar 

que en aquest projecte hi participen 3 tipus de recursos : (Un recurs fa referència a una 

persona o grup de persones que han desenvolupat una tasca, que forma part del projecte)  

 

 L’analista – dissenyador - programador – dissenyador gràfic – verificador dades  : Es 

veurà a la taula el meu nom com a part dels recursos que s’han realitzat. 

Principalment s’ha realitzat la totalitat de les tasques d’especificació, disseny, 

programació i analista del projecte. 

 Administrador Ens referim a la persona que s’encarrega de mantenir el portal web. 

 Usuaris: Són els encarregats que han de mantenir i fer créixer el sistema, participant 

i decidint els continguts que pugen a la web.  

 

Un cop exposat això, posem la taula de tasques a realitzar: 

 

Id Nom Tasca Duració Data inici Data fi Precedents Recursos 

10 

Reunió amb el 

responsable per 

concretar el treball a 

realitzar 

3 dies 11/01/2010 14/01/2010  
Administrador 

– Analista 

14 Anàlisi de requeriments 10 dies 18/01/2010 28/01/2010  Analista 

11 Proves llenguatges 7 dies 18/01/2010 25/01/2010 10 
Analista -

Programador 

2 
Disseny del Model 

Conceptual 
10 dies 29/01/2010 09/02/2010 14 

Analista – 

Dissenyador 

3 Disseny dels casos d’ús 6 dies 12/02/2010 20/02/2010 2 
Analista – 

Dissenyador 

7 
Disseny d’algunes taules 

de la base de dades 
2 dies 12/02/2010 13/02/2010 2 

Analista – 

Administrador 
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1 
Disseny gràfic de la 

Interfície 
15 dies 09/02/2010 23/02/2010  

Analista - 

Dissenyador – 

Dissenyador 

gràfic - 

Administrador 

4 
Disseny dels diagrames 

de seqüència 
12 dies 12/02/2010 1/03/2010 3 Analista 

5 Codificació dels mòduls 10 dies 26/02/2010 10/03/2010 4 

Programador – 

Dissenyador 

gràfic 

6 
Codificació de la 

Interfície 
10 dies 11/03/2010 24/03/2010 5 

Dissenyador - 

Dissenyador 

gràfic 

Programador 

 

12 

 

Instal·lació software 

creat 

 

7 dies 

 

24/03/2010 

 

02/04/2010 

 

6 

 

Programador 

13 Proves plataforma 7 dies 06/04/2010 14/05/2010 12 

Verificador – 

Administrador 

– Component 

8 
Elaboració de la 

Documentació 
20 dies 15/04/2010 11/05/2010 13 Verificador 

9 
Preparació de la 

Presentació 
13 dies 12/05/2010 28/05/2010 8 

Analista – 

Administrador 

 

Taula. 4. Planificació inicial 
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Dates d’inici i finalització del treball. 

 

 El projecte es va iniciar l’1 de gener del 2010 i segons la planificació inicial acabarà el 

28 de maig del 2010. 

 Només es consideren els dies laborals i un dia laboral es considera que té 7 hores. 

 Si es compta la duració total del projecte tenim que el projecte dura 132 dies 

(considerant el camí de dependències entre tasques) a 7 hores per dia, 924 hores en 

total. 

 

No cal recórrer a altres sistemes per definir les tasques i la duració de les mateixes, ja que 

aquesta taula és més que aclarida. Cal dir que això, és la planificació inicial que es va 

plantejar i no la definitiva, ja que durant l’elaboració del portal es van fer un munt de canvis 

de requisits, que van afectar al sistema. 
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5.2 Modificacions de requeriments (“Cicle de Vida Espiral”) 

 

En  general per a desenvolupar el projecte i escollir un model correcte, s’ha analitzat les 

necessitats del cas que ens ocupa, els criteris adoptats són: 

 

Si el nostre projecte hagués estat perfectament conegut, en el que els usuaris tinguessin 

clarament definits els requisits. L’equip de desenvolupament tingues amplia experiència en  

la realització d’aplicacions semblants, el millor cicle seria el de cascada. 

 

Si fos important anar provant el producte a mesura que es desenvolupa  per demostrar-li a 

l’usuari final d’utilitat de la mateixa, es recomana un cicle de vida en prototipus. 

 

Per al contrari si el desenvolupament de l’aplicació conté molts riscos i canvis de 

requeriments, sovint l’experiència dels desenvolupadors no és extensa, es recomana fer 

servir el cicle de vida en espiral. 

 

Ens basem en aquest model per elaborar el sistema, en una arquitectura de model de vida 

en espiral. Aquesta és la opció que millor s’adapta a les nostres necessitats, degut a les 

constants modificacions dels requisits a realitzar. 

  

Aquest model rep el seu nom de la forma circular i creixent en que s’ha creat cada etapa. A 

cada volta del cicle de vida aquest és més complex, ja que ha d’ anar incorporant les altes 

etapes. Cada etapa comprèn més treball que les anteriors i consumeix més recursos (temps, 

diners i personal). D’aquesta manera, podem dir que el procés global de construcció del 

nostre sistema web és evolutiu. 
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Model de cicle de vida en espiral. 

 

 

 Fig. 7. Cicle vida espiral 

 

Final 

La planificació final del projecte ha resultat finalment la següent: 

 

Id Nom Tasca Duració Data inici Data fi Precedents Recursos 

10 
Recopilació d’informació i 

recursos 
5 dies 11/01/2010 18/01/2010  

Administrador – 

Analista 

14 Anàlisi de requeriments 10 dies 18/01/2010 28/01/2010  
Administrador – 

Analista 

11 Proves llenguatges 10 dies 18/01/2010 28/01/2010 10 Programador 

2 
Disseny del Model 

Conceptual 
15 dies 29/01/2010 12/02/2010 14 

Analista – 

Dissenyador 

3 Disseny dels casos d’ús 8 dies 12/02/2010 22/02/2010 2 
Analista – 

Dissenyador 

7 Disseny de la Base de Dades 2 dies 12/02/2010 13/02/2010 2 
Analista – 

Dissenyador 
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1 Disseny gràfic de la Interfície 20 dies 09/02/2010 1/03/2010  

Analista – 

Dissenyador – 

Dissenyador gràfic 

- Administrador 

4 
Disseny dels diagrames de 

seqüència 
10 dies 12/02/2010 22/03/2010 3 Analista  

5 Codificació de les classes 13 dies 26/02/2010 12/03/2010 4 
Programador – 

Dissenyador 

6 Codificació de la Interfície 10 dies 11/03/2010 24/03/2010 5 

Programador – 

Dissenyador - 

Dissenyador gràfic 

12 Instal·lació software creat 10 dies 24/03/2010 5/04/2010 6 
Programador – 

Verificador 

13 Proves plataforma 10 dies 06/04/2010 16/05/2010 12 

Analista – 

Administrador – 

Component 

8 
Elaboració de la  

Documentació 
7 dies 15/04/2010 22/04/2010  Verificador 

9 Elaboració de la Presentació 10 dies 12/05/2010 24/05/2010 8 Analista 

 

Taula. 5. Planificació final 

 

Com podem veure hi ha diferències significatives sobretot en les primeres proves i en 

l’elaboració de la interfície gràfica. També va ser necessari al final solapar tasques que abans 

eren dependents, com fer les proves de la plataforma i elaborar la documentació. Al final, el 

projecte va tenir una duració de 133 dies que equival a 931 hores de treball. 
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6. Especificació 

 

Es mostra a continuació tota l’especificació del projecte a realitzar. S’ha fet una divisió en 

parts del treball a fer. Es fa el model conceptual de l’aplicació i les seves restriccions 

contextuals. S’explica les taules de la base de dades que es faran servir a l’aplicació i els 

cassos d’ús més rellevants.  

 

Model conceptual 

A continuació fiquem un gràfic de com resulta el nostre model conceptual. Mostrem a més 

com es troben relacionades les diferents entitats que participen al sistema. Es descriu amb 

detall la informació que el sistema emmagatzemarà de forma persistent a la base de dades 

relacional (camps de les taules).  

Com tot bon model conceptual, aquest a  de contenir la representació de les entitats a 

través de classes, i les seves relacions a través d’associacions. Com que les nostres classes es 

construiran en asp, aquestes representaran a les classes que construirem en el nostre 

model. L’esquema del model conceptual  del nostre sistema el representarem en la figura 

que es mostra a continuació : 
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t_aff_content

PK item_ID

 status_flag

 section_ID

 espec_ID

 title

 content

 log_date

 lang_code

 ID

t_aff_espec

PK ID

 description

 lang_code

FK1 espec_ID

 item_ID

t_aff_sections

PK ID

 name

 categories

 lang_code

FK1 section_ID

 item_ID

t_aff_tratamientos

PK,FK1,FK2 ID

PK lang_code

 texto

t_aff_profesiones

PK lang_code

PK,FK1,FK2 ID

 texto

t_aff_uploads

PK ID

FK1 item_ID

 in_or_out

 file_name

t_aff_languages

PK ID

FK1,FK3,FK4,FK5 language_code

 language_name

 item_ID

t_aff_users

PK ID

 user_name

 user_pass

 nombre

 primer_apellido

 segundo_apellido

 tel_personal

 movil

 email

 language_code

 last_visit

 user_type

 via_tipo

 via_nombre

 via_numero

 postal

 poblacion

 pais

 nombre_centro

 tipo_centro

 tel_centro

 sexo

 nacimiento

 remember_me

 alta_mod

 newsletter

 activo

 web

 profesion

 tratamiento

1

*

1

*
1

*

*

*
**

1

*

1

*

*1

*

1

 

 

Fig. 7. Model Conceptual base de dades 
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6.1 Descripció de les classes i restriccions contextuals 

 

La justificació del model conceptual del sistema és comenta a les següents línies. A 

continuació es fa la descripció de les classes més importants. Per fer una descripció el més 

detallada possible, farem la descomposició enumerant els atributs i les relacions que s’hagin 

creat. 

 

El model fa que s’extreguin dos classes per a representar, les quals componen el 90% de les 

funcionalitats de l’aplicació. Una és on es guarda tota la informació del registre d’usuaris i 

l’altra és on esta guardada tota la informació dels continguts veterinaris per a cada secció i 

especialitat. 

 

Les descripcions de les classes i les restriccions contextuals és representen a continuació: 

 

6.1.1 Users (Component Veterinaris) 

  

Representa els usuaris que estan validats al nostre sistema i poden accedir al panell de 

control amb les funcionalitats que li estan permeses. 

A continuació anomenarem tots els atributs descrivint els més destacats. 

 

Atributs : 

 ID -> Identificador de l’usuari. 

 User_name -> correu electrónica amb el que a fet el reguistre. 

 User_pass -> - 67 -ontrasenya donada generada per l’administrador. 

 Nombre  

 Primer_apellido 

 Segundo_apellido 

 Tel_personal 

 Móvil 

 Email -> conicideix amb el user_name 

 Language_code -> Identificador d’idioma 
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 Last_visit -> guarda la data de l’última visita. 

 User_type 

 Via_tipo -> identifica el tipus de via on viu l’usuari, carrer,avinguda… 

 Via_numero 

 Postal -> codi postal 

 Poblacion 

 País 

 Nombre_centro -> nom del centre veterinari 

 Tipo_centro 

 Tel_centro 

 Sexo 

 Nacimiento 

 Remember_me 

 Alta_mod 

 Activo 

 Web -> algun tipus de web relacionat amb el centre o l’usuari 

 Profesion -> Veterinari, auxiliar, estudiant, altres. (és guarda amb id) 

 Tratamiento -> Dr/Dra. Sr/Sra.(és guarda amb id) 

 

 

Associacions : 

 Usuari: es crea un registre amb l’usuari a la taula de users un cop validat al sistema.  

 Lang_code -> guarda el identificador d’idioma que dona la taula languages 

 Tratamiento -> guarda el identificador de tractament que dona la taula tratamientos 

 Profesion -> guarda el identificador de professió que dona la taula profesiones. 
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Content  

  

Representa tota la informació allotjada al sistema.  

 

Atributs : 

 Item_ID -> Identificador del contingut 

 Status_flag 

 Section_ID -> Identificador de la secció on pertany el contingut i per tant el tema del 

que tractarà 

 Espec_ID -> Identificador de la especialitat a la qual pertany el contingut 

 Title -> títol de l’article amb la informació 

 Content -> contingut 

 Log_date -> data de la inserció a la BD 

 Lang_code -> codi de l’idioma del contingut 

 ID  

 

Associacions : 

 Section_ID -> guarda el identificador de secció que dona la taula sections 

 Espec_ID -> guarda el identificador de especialitat que dona la taula espec 

 Lang_code -> guarda el identificador d’idioma que dona la taula languages 
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Restriccions 

 

Definim les restriccions contextuals d’aquelles restriccions que s’han definit textualment de 

les funcionalitats del sistema, del nostre model conceptual i de les classes. El llenguatge 

UML no representa totes les possibles restriccions que pot tenir un model en el moment 

d’elaborar el nostre diagrama. 

 

Com a primer pas definirem les restriccions d’identificador de classes, que s’aplica a totes 

aquelles classes que no depenen de cap altra classe. Totes aquestes classes han de portar un 

atribut (id) que identifiqui de forma única cada objecte de la classe. 

 

Les restriccions que podem obtenir de les classes són : 

 

 RT1 : No pot haver dos usuaris de l’aplicació amb el mateix (id). 

 RT2 : No por haver dos usuaris amb el mateix user_name 

 RT3 : Si no s’està registrat no és podran realitzar consultes, ni enviar comentaris. 

 RT4:  Depenent si s’està registrat o no, no és podrà veure part del contingut. 

 RT5 : Cada accés als serveis del portal ha de ser validat per usuari/password. 
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7.  Models de casos d’ús 

 

Un cop explicat el model conceptual, el següent pas en l’especificació serà elaborar el model 

de casos d’ús. A diferència del conceptual, el model de casos d’ús identifica les 

funcionalitats que ha de tenir el sistema i associa a cada actor les funcions que haurà de 

realitzar. 

El model de casos d’ús, engloba dues parts : el diagrama de casos d’ús del sistema, i la 

relació que tenen amb els actors dels casos d’ús. Aquí es representen gràficament les 

accions que realitzen els diferents actors. 

 

7.1 Diagrama de casos d’ús 

 

A través de l’anàlisi de requeriments, les classes i el mapa conceptual, s’ha elaborat el 

següent diagrama. Aquest conté tota la funcionalitat de l’aplicació i les associacions entre 

els diferents actors que hi participen.  
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Diagrama del sistema: 

 

Sistema Veterinaris

Administració

Baixa Usuari

Manteniment de la pagina

Canvi dels paràmetres de l’usuari

Contestar comentaris

Contestar Consultes

Administrador Usuari

Component 

Veterinari

Interacció Sistema

Consulta Sistema

Buscar Patologia

Consulta Documents

Alta Usuari

Fer Comentaris

Enviar Consultes

Cerques Avanzades

Buscar Patologia/Consulta

Descàrrega Documents 

Imprimir

 

Fig. 8. Diagrama general de funcionalitats  del sistema 

 

Com podem veure, l’Administrador és qui més tasques assignades té. Donat que és la 

persona encarregada de la major part de les funcions de gestió del portal. Un Component 

Veterinari, pot accedir a totes les seccions de la pagina i a més realitzar cerques, fer 

comentaris de alguns articles o bé enviar consultes a l’administrador, a més pot descarregar 

contingut o imprimir part d’ell. També es pot veure com l’usuari té un conjunt de tasques 

molt reduïdes, les quals és limiten a la consulta de la informació no restringida. Aquestes 

tasques s’ampliarien en el moment que és donés d’alta i passes a ser un nou Component 

Veterinari. 
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7.2 Especificació dels casos d’ús 

 

L’especificació de casos d’ús ens permet descriure la seqüència d’esdeveniments que 

realitza un actor, quan utilitza el sistema per a dur a terme un procés qualsevol. En 

l’especificació d’un cas d’ús es poden definir moltes propietats o atributs però en el nostre 

cas, només especificarem les següents : 

 

 Cas d’ús : Nom del cas d’ús que especifiquem. 

 Actors : Agents externs al sistema software que hi intervenen. 

 Iniciador : Agent que inicia el cas d’ús. 

 Resum : Objectiu del cas d’ús. 

 Curs típic d’esdeveniments : Descripció de com es fa la interacció entre els actors i el 

sistema. 

 Secció : Alternatives que pot seguir el cas d’ús en funció de les eleccions de l’actor o de 

les comprovacions del sistema. 

 Cursos alternatius : Camí que segueix el cas d’ús en certs casos sortint-ne del curs 

habitual. 

 

Per tal de no fer una memòria massa extensa, només s’especificarà els cassos d’ús amb més 

importància. També es representa la interacció entre actors i el sistema. No especificarem 

els casos d’ús que fan els servidors instal·lats, sinó els propis del sistema i les seves 

funcionalitats. Aquests tenen interès des del punt de vista dels esdeveniments, que 

succeeixen al interactuar amb l’aplicació. Un cop exposat això, es representa l’especificació 

dels cassos d’ús. 
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Alta Usuari 

 

Cas d’ús : Alta de l’usuari al sistema 

Actors : Usuari (comença l’acció) 

Iniciador: Usuari 

Resum : Inserir un nou  usuari (Component Veterinari) al sistema. 

Curs típic d’esdeveniments : 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan l’actor és vol 

donar d’alta com a nou usuari. 
 

 

2.- El sistema genera una pàgina amb els 

camps per afegir un usuari i retorna el 

control a l’usuari. 

3.- L’actor introdueix les dades obligatòries 

que se li demanen per poder donar d’alta el 

nou usuari. 

 

 
4.- El sistema valida les dades que han 

estat enviades. 

 

5.- Es comproven les dades entrades per 

l’administrador. 

Si són vàlides les dades es continua. 

Si no, es demana confirmació.  

 
6.- Es genera un nou registre amb els 

camps donats d’alta per l’usuari. 

7.- L’actor rep per pantalla la confirmació de 

l’alta al sistema d’un nou usuari. 

 

 

 
8.- El sistema envia un e-mail amb una 

salutació i la contrasenya generada.  
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Cursos alternatius : 

 

Cas 4 : En el nostre sistema existeix un usuari amb el mateix user_name o id que el d’un 

altre usuari ja existent i no es pot crear. 

Cas 5 : Alguna de les dades introduïdes són incorrectes i s’han de tornar a escriure per fer 

efectiu el registre de l’usuari al sistema. 

 

Secció : alta_usuari  
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Enviar Consulta 

 

Cas d’ús : Enviar Consulta. 

Actors : Component Veterinari. 

Resum : Enviar una consulta sobre algun tema en concret . 

Curs típic d’esdeveniments : 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- L’actor en el panell de control accedeix a 

l’opció de enviar una consulta. 
 

 

2.- El sistema genera un requadre de text 

per escriure la consulta i un botó per el 

seu enviament. 

3.- L’actor omple el requadre amb la seva 

petició i l’envia al sistema. 
 

 

4.- El sistema valida les dades enviades. 

Si són correctes les dades, es continua. 

Si no, es demana a l’actor que torni a 

escriure les dades. 

  

 
5.- El sistema envia al e-mail 

corresponent el comentari. 

 6.- Retorna el control a l’usuari. 

7.- L’actor rep el missatge de que l’operació 

s’ha realitzat. 
 

  

 

Cursos alternatius : 

 

Cas 4 : El component veterinari , envia el comentari de manera incorrecta 

Secció : enviar_consulta  
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Imprimir 

 

Cas d’ús : Impressió article. 

Actors : Component Veterinari 

Resum : Imprimir una secció per part de l’usuari. 

Curs típic d’esdeveniments : 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan l’actor vol 

imprimir un article i clicka el botó. 

 

 

2.- El sistema genera una pàgina on es 

pot previsualitzar el contingut i les 

opcions de tornar enrere “volver” o 

bé de imprimir. 

3.- L’actor escull les característiques de la 

impressió. 

 

 

4.- El sistema a través de la impresora 

instalada imprimeix el fitxer. 

  

 5.- Retorna el control a l’usuari.. 

 

 

Secció : imprimir 
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Cerca avançada  

 

Cas d’ús : Cerca de continguts 

Actors : Components Veterinaris. 

Resum : Realitzar una cerca de continguts de la web, en base a uns filtres. 

Curs típic d’esdeveniments : 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan l’actor vol fer 

una cerca d’algun contingut. 

 

 

2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostra un camp per introduir els 

criteris de la recerca. 

3.- L’actor introdueix un criteri per fer la 

seva recerca. 

 

 

4.- El sistema comprova si existeixen 

continguts en base a aquest criteri. 

Si es que sí, el sistema continua. 

Si es que no, el sistema mostra el 

missatge “Se han hallado 0 

resultados”. 

5.- L’actor selecciona una de les opcions 

per veure el seu contingut. 

 

 

6.- El sistema genera el contingut 

cercat i si conté altres documents 

relacionats també els mostra. 

7.-L’actor pot consultar el document o bé, 

imprimir-lo per a una consulta posterior. 
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Cursos alternatius : 

Cas 4 : El sistema, si no existeix la consulta, mostra el missatge Se han hallado 0 resultados. 

 

Secció : cerca_continguts  
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Cercar Patologies/Consultes 

Cas d’ús : Cerca de continguts, de patologies o consultes. 

Actors : Components Veterinaris,usuari. 

Resum : Realitzar una cerca de continguts de la web, en base a uns filtres. 

Curs típic d’esdeveniments : 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan l’actor vol fer 

una cerca per patologia o per consulta. 

 

 

 

2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostra les diferents opcions de cerca. 

Si és per patologia, el sistema genera 

dos tipus: per ordre alfabétic de 

patología o per especialitat. 

Si es per consulta, el sistema la 

pàgina amb un selector per realitzar 

la cerca. 

 

3.- L’actor escolleix la opció. 

Si és Component Veterinari, pot realitzar 

les dues. 

Si és Usuari, només pot realitzar la cerca 

de consultes. 

 

 

4.- El sistema comprova si existeixen 

continguts en base a aquest criteri. 

Si es que sí, el sistema continua. 

Si es que no, el sistema mostra el 

missatge “Se han hallado 0 

resultados”. 
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5.- L’actor selecciona una de les opcions 

per veure el seu contingut. 

 

 

6.- El sistema genera el contingut 

cercat i si conté altres documents 

relacionats també els mostra. 

7.-L’actor pot consultar el document o bé, 

imprimir-lo per a una consulta posterior. 

 

 

 

Cursos alternatius : 

Cas 2 : El sistema genera una pàgina o d’altra segons l’usuari escolleixi. 

Cas 3 : Depent del tipus d’usuari tindrà dret a consultes diferents. 

Cas 4 : El sistema, si no existeix la consulta, mostra el missatge Se han hallado 0 resultados. 

 

 

Secció : cerca_continguts  

 

 

  



PFC Affinity Advance Veterinary 

 
- 82 - 

8. Disseny 

 

Amb l’especificació hem aconseguit exposar d’una manera formal i metòdica quin sistema 

volem construir, i què farà aquest sistema. La següent etapa dins del desenvolupament del 

software és la de fer el disseny del sistema. Aquest ens permetrà no només veure que fa el 

sistema, si no també, com ho fa. El propòsit és definir un sistema amb el suficient detall per 

permetre la seva construcció física, partint de l’especificació i sabent quins són els recursos 

dels que disposem per fer-ho. 

 

8.1 Normalització de l’esquema conceptual 

 

El primer pas del disseny, és el de normalitzar l’esquema conceptual obtingut a 

l’especificació. La raó és que ara, a l’etapa de disseny treballem amb components software i 

no amb conceptes del domini. Actualment la tecnologia orientada a objectes té certes 

limitacions a l’hora d’implementar directament tots els conceptes que hem usat a 

l’especificació. 

 

8.2 Disseny físic i estructura de l’aplicació 

 

Per fer el disseny físic de l’aplicació i el desenvolupament de les taules que composen el 

sistema, s’han fet servir les eines CASE comentades abans.  

 

Tot i que és una migració i no a fet falta fer el disseny de la base de dades; si que s’han 

tingut que crear un parell de taules que l’amplien: 
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taula t_aff_profesiones: 

 

Funció dels camps: 

Tots els camps son obligatoris. 

Lang_code e ID son claus primàries, lang_code és l’ idioma i ID es  l’identificador sense 

importar l’ idioma. 

Text, és la denominació de la professió segons idioma. 

Es relaciona amb la taula t_aff_users a traves del  camp que ya existeix (language_code<-

>lang_code)  i del nou camp (profesion<->ID).      

 

lang_code ID texto 

DE 1 Tierarzt 

DE 2 Veterinary Assistant 

DE 3 Student 

DE 4 Andere 

ES 1 Veterinario 

ES 2 Auxiliar Veterinario 

ES 3 Estudiante 

ES 4 Otros 

FR 1 Vétérinaire 

FR 2 Assistant vétérinaire 

FR 3 Étudiant 

FR 4 D'autres 

IT 1 Veterinario 

IT 2 Assistente Veterinario 

IT 3 Studente 

IT 4 Altrui 

 

Taula. 6. Taula t_aff_profesiones 

 

Definició dels camps de la taula t_aff_profesiones: 

 Campo lang_code           primarykey      char(2)               no nul. 

 Campo ID                        primarykey      int                       no nul. 

 Campo texto                     -                      varchar(520)      no nul.                
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tabla t_aff_tratamientos: 

Funció dels camps: 

Todos los camps son obligatoris. 

Lang_code e ID son claus primàries, lang_code és l’ idioma i ID es  l’identificador sense 

importar l’ idioma. 

Text, és la denominació del tractament segons  idioma. 

Es relaciona amb la taula t_aff_users a traves del  camp que ya existeix (language_code<-

>lang_code)  i del nou camp (tratamiento<->ID). 

 

 Del ID es pot passar d’un sexe a un altre aplicant la diferencia de 50-/+. 

 

lang_code ID texto 

ES 1 Sr. 

ES 2 Dr. 

ES 51 Sra. 

ES 52 Dra. 

FR 1 Sr. 

FR 2 Dr. 

FR 51 Sra. 

FR 52 Dra. 

DE 1 Sr. 

DE 2 Dr. 

DE 51 Sra. 

DE 52 Dra. 

IT 1 Sr. 

IT 2 Dr. 

IT 51 Sra. 

IT 52 Dra. 

 

Taula. 7. Taula t_aff_tratamiento 
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Definició dels camps de la taula t_aff_tratamientos: 

 Campo lang_code           primarykey        char(2)               no nulo. 

 Campo ID                        primarykey        int                       no nulo. 

 Campo texto                     -                        varchar(520)      no nulo. 

 

Modificacions sobre la taula t_aff_users: 

Inclosos els dos camps, tratamiento i profesion                

 Camp profesión           int          no nul(per defecte 1 = “Veterinario” Segons idioma). 

 Camp tratamiento       int          no nul (per defecte 1 = “Sr.” Segons idioma). 
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8.3 Diagrames de seqüència 

 

Els diagrames de seqüència ens permeten modelar com serà el funcionament final de les 

operacions presents al nostre sistema, en altres paraules, ens donen un esquema d’alt nivell 

de com s’hauria d’implementar cada operació que, fàcilment, pot ser traduït a qualsevol 

llenguatge de programació que accepti l’orientació a objectes. 

 

Tot i que en realitat hauríem de crear els diagrama de seqüència de totes les operacions del 

nostre sistema, s’ha decidit adjuntar només les més importants que fan referència a les 

nostres classes. Si es fes totes les operacions fins les trivials, això faria que aquesta memòria 

és fes molt extensa i repetitiva, donat que la majoria dels diagrames són molt semblants 

entre sí. S’ha pensat en exposar els diagrames més rellevants, fent una explicació dels 

apartats que tinguin més dificultat. 

 

Alta Usuari 

És dona de alta el mateix usuari omplint el formulari de registre corresponent. Un cop 

omplert i hagin sigut verificades les dades s’envia un e-mail al nou usuari (component 

veterinari) on rebrà la contrasenya generada, la qual pot ser modificada desprès. 

 

Usuari Registre Base de dades

petició afegir dades

confirmació petició

confirmar enmagatzematge

enmagatzemar dades

 

 

Fig. 10. Diagrama de seqüència  Alta Usuari 
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Identificació 

Un usuari s’identifica com a usuari registrat. Omple els camps corresponent, és verifica que 

les dades siguin correctes i s’inicia la seva sessió.   

Usuari Accès Base de dades

petició d’accès al sistema

confirmació petició
confirmar 

enmagatzematge

enmagatzemar dades

Dades

Sessió

actualització

 

 

Fig. 11. Diagrama de seqüència Identificació de l’usuari 

 

Enviar Comentari 

Petició d’un usuari per enviar un comentari sobre un article en concret. Un cop verificat que 

els camps s’han omplert de manera correcta s’envia la consulta a l’administrador. Serà 

aquest el que retorni la contestació a la mateixa i es vegi per la web, tant el comentari com 

la resposta. 

Component Veterinari

enviament

contestació

Administrador
Dades

vista_web

visualització

 

 

Fig. 12. Diagrama de seqüència Enviar un comentari 
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Imprimir 

Petició per part de l’usuari de imprimir. Un cop clickat el botó corresponent apareix una 

pantalla on és pot veure el contingut a imprimir, l’usuari desprès de previsualitzar-lo pot 

decidir imprimir-lo, o bé tornar enrere clikant el botó de volver  

Component Veterinari

imprimeix

escolleix

Vista_impressió

escull_impresora

imprimit

botó_imprimir

onClick

no_imprimir

 

 

Fig. 13. Diagrama de seqüència d’imprimir  

 

Cercador avançat 

Cerca de continguts. El component veterinari vol realitzar una cerca amb un filtres 

determinats; un cop consultats a la base de dades es mostren per pantalla els resultats. 

 

Component Veterinari Filtre de cerca Base de dades

paràmetres de cerca

mostra petició
resultat cerca

consulta dades

Dades

 

Fig. 14. Diagrama de seqüència de fer una cerca avançada 
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Cerca Patologies/Consultes 

Usuari com component veterinari poden realitzar les cerques, però amb diferent privilegis 

cadascun. L’usuari tindrà dret només a fer cerques de consultes, tanmateix els registrats 

tindran dret a realitzar tan les de consultes com les de patologies 

Component Veterinari Filtre de Patologia Filtre de Consultes

selector de patolgia

mostra petició

selector de especialitat

Dades

Dades

mostra petició

selector de especialitat

mostra petició

Usuari

 

Fig. 15. Diagrama de seqüencia de realitzar cerques per seccions 

 

 

8.4 Disseny gràfic del portal web 

El disseny  gràfic de les pantalles del sistema, s’ocupa de l’aparença externa que tindrà la 

nostra aplicació web, de cara als usuaris finals. Això és el que s’anomena, la interfície gràfica 

de l’aplicació. Un cop fets els models d’ esdeveniments i processos és treu la següent 

informació que permet: 
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Decidir el número de pantalles que s’han de construir. 

El número de pantalles en un principi és va voler que fos el més reduït possible però, 

l’existència de molts continguts per a gestionar ha fet que el número sigui força elevat. Un 

cop s’han anat fet les diferents pantalles,s’ha arribat a la conclusió, de moltes són molts 

semblants entre si i es poden simplificar amb l’ajut d’uns petits canvis. 

 

Definir de quin tipus seran aquestes (entrada o sortida). 

Les pantalles s’han classificat en les d’entrada de dades al sistema, per mitjà de formularis, i 

les de mostra de dades en forma de pàgines o informes. S’ha de decidir quins formats han 

de tenir els menús, formularis, informes, etc. El nostre format s’ha basat en la utilització de 

CSS que han donat un aire fresc a la nova pagina. Tot i estar estructurat en classes diferents 

s’han dividit en 4 fitxers un més general i d’altres 3 més específics. Gràcies a que l’estructura 

de la pàgina es similar no a sigut gaire difícil, fer el disseny.  

 

Decidir quin ha de ser el disseny intern de cada pantalla. 

El disseny ha estat estructurat per ser utilitzat sobre una pàgina on s’inclouran totes les 

altres depenent de les accions que anem executant alhora de navegar. El fitxer principal s’ha 

anomenat index.asp i es aquí on anem accedint a les diferents seccions. 

 

Aquesta pantalla principal a estat dividida en dues parts, dreta i esquerra principalment; a la 

part dreta i anirà la majoria dels continguts, mentre que a la dreta serà utilitzada per el 

loguin i les diferents cerques. 

 

El disseny general pertany als dissenys utilitzats en la pagina “pare” de la web www.affinity-

advance.com. Cal recordar que el nostre projecte és un subprojecte del global, és a dir una 

secció de la pagina general de Affinity. 

  

http://www.affinity-advance.com/
http://www.affinity-advance.com/


PFC Affinity Advance Veterinary 

 
- 91 - 

9. Cost del projecte 

 

Per reflectir el cost real del projecte ens basem en tota la infraestructura de l’aplicació. 

Quantifiquem tant els bens tangibles, com els que no ho són. Podem agrupar el nostre 

projecte en: 

 Valoració del cost del software elaborat : Quantifiquem el valor dels programes i de 

la plataforma sobre la qual es manté el sistema. 

 Cost de hardware : Cost dels ordinadors i perifèrics sobre els que instal·lem el nostre 

sistema. 

 Cost del personal : Aquí valorem el número d’hores / persona que han calgut, per a 

portar a terme el projecte. 

 Cost físic: Aquí valorem l’espai en disc físic que ocupa l’aplicació. 

 

9.1  Anàlisis de costos 

 

Cost del Software 

 

Concepte Total 

Windows Xp Professional 426,44 € 

Isserver Gratuït 

Dia Gratuït 

ArgoUML Gratuït 

Sql Server 2000 879 € 

Editor de texts Gratuït 

GranttProject Gratuït 

Total 1305,44€ 

 

Taula. 8. Cost software 
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Com es pot veure, hagués sigut fàcil treure una configuració de software més econòmica 

utilitzant un sistema operatiu gratuït, però el client és el que mana i ens hem d’adaptar. El 

fet d’utilitzar Windows ala nostra màquina a marcat la utilització de SQL Server que és el 

programa que utilitza el client per emmagatzemar la seva base de dades. El cost de les altres 

aplicacions i eines utilitzades és nul. Per aquest motiu s’ha estalviat una part molt important 

del pressupost total del projecte, i a més, reduïm d’una forma força significant el cost total. 

Tots aquests programes tenen una bona documentació, són força intuïtius i fàcils 

d’instal·lar.  

  

Cost del Hardware Utilitzat 

 

Concepte Cost 

Servidor Conzentra  1.850,00 € 

Mòdem/Router (Connexió Internet 30M)  543,50 € 

Total 2393,5 € 

 

Taula. 9. Cost hardware 

 

En relació al projecte, tot el hardware a estat cedit  pel departament de l’UPC. El cost ha 

volgut reflectir el més real possible la realitat, i per aquest motiu, el cost del hardware s’ha 

inclòs dins del pressupost dels costos total.  

 

Cost del Personal 

 

Concepte Dies Hores Total 

Analista 90 630 18.900 € 

Dissenyador 68 476 12.852 € 

Programador 43 301 4.515 € 

Dissenyador gràfic 30 210 4.620 € 

Verificador dades 17 119 1.428 € 

Total   42.315 € 
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Taula. 10. Cost del personal 

Càlcul : NºHores * Preu/Hora Categoria 

 

Aprendre a utilitzar les eines utilitzades al projecte, suposa un cost més elevat en hores de 

formació per part del personal. Com que no hi ha tantes solucions ni aplicacions d’ajut al 

programador com en aplicacions comercials, això fa augmentar el cost total degut a la 

formació. S’ha tingut que formar els recursos perquè aprenguessin a utilitzar el programari i 

les eines de treball. Com el treball l’ha realitzat una persona, a estat aquesta, la que s’ha 

format i après a fer anar totes les aplicacions i aprendre la sintaxis  dels diferents 

llenguatges.  

 

Es fa una aproximació en el número de persones que haurien de ser per a portar a bon 

terme el projecte. Dividirem l’ elaboració del treball en dues persones, aquestes realitzaran 

diverses tasques. (L’analista fa el paper d’analista, dissenyador i dissenyador gràfic. I el 

programador, farà de programador i de verificador de dades). Els preus hora per a les 

categories professionals son :  

 

Analista : 30 €  

Dissenyador / Programador Sr. : 27 € 

Programador :  15 € 

Dissenyador Gràfic : 22 € 

Verificador dades : 12 € 

 

L’analista farà totes les funcions d’anàlisi de requeriments i de l’elaboració del model 

conceptual, a més ha de fer el disseny dels diagrames de casos d’ús, i el disseny de la base 

de dades. Haurà de fer tota l’ interfície gràfica dels diferents usuaris del portal web.  

 

D’altre banda el programador farà les tasques de codificació, les interfícies ó pantalles de 

l’aplicació hi ha més, ha de fer les proves del software generat. També farà l’elaboració de la 

interfície i la  instal·lació de la plataforma i la posta a punt dels servidors. 
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Per fer el càlcul total del cost real del projecte, ens hem basant en els pressupostos 

elaborats prèviament, els quals contemplen tots el costos del recursos utilitzats. Tenim com 

a resultat que el valor d’aquest projecte, suposa un cost final de : cost software + cost 

hardware + cost personal = 45.009 € 

Cost físic de l’aplicació 

En aquest apartat definirem el cost  físic, és a dir, l’espai físic en disc que ocupa tota 

l’aplicació. Es desitja valorar l’espai físic que ocupen tots els components (imatges, pàgines, 

dades, etc,... ). Un cop aquest punt esta assolit, podem fer la valoració de com aquesta 

informació és transmesa als usuaris. Quantificant segons l’ample de banda de que 

disposem, de quants usuaris concurrents poden connectar-ne a l’aplicació web. 

 

Concepte Espai Número Total 

Dades 20 1000 20 M 

Pagines 300 30 9 M 

Imatges 20 500 10 M 

Recursos 500 100 50 M 

Altres 100 15 1,5 M 

Total   90,5M 

 

Tabla. 11. Cost físic 
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10. Futur 

 

Arribat aquest punt, podem considerar el projecte acabat. Tanmateix, el client sol ser 

inquiet i sempre li agrada fer canvis, reestructurar el contingut o fins i tot afegir-ne. També 

sol passar que nosaltres fem propostes per tal de millorar la interfície o bé per fer-la més 

entenedora. 

 

Veient la feina feta fins ara i valorant-la des de bon començament, es podrien fer algunes 

millores  pel que és refereix al contingut. Es podria pensar en afegir una secció , anomenada 

Descargas, on romandrien tots els documents a descarregar,  un submenú dintre del menú 

inicial on fos més fàcil el accés al que és busca sense la consulta d’articles. També, seria 

profitós afegir-ne una altre on és valoressin totes les consultes fetes i s’arxivessin en un 

manual, que anomenaríem Manual de Analítica. 

 

Aquestes dues seccions només i tindrien accés els usuaris registrats i no serien visibles per al 

no registrats. 
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Conclusió 

 

Aquest ha sigut un projecte molt ambiciós des de bon començament, però s’ha assolit amb 

força entusiasme i èxit. És complert des de tots els aspectes, engloba totes les parts d’un 

projecte software del principi fins al final. 

 

S’han invertit moltes hores d’estudi en els llenguatges i tècniques aplicades. En la 

comprensió i el funcionament de les aplicacions també s’ha treballat força per aplicar-les 

amb la major correcció possible. Tot el treball ha sigut molt dur i amb molts entrebancs, el 

punts amb més dificultats han sigut els temes de planificacions i temps d’execució de les 

diferents tasques a realitzar. No sempre surten les coses en el temps especificat, ja que els 

errors de codificació o d’interpretació de requisits i funcionalitats apareixen molt sovint. 

 

Es pot concloure, que els objectius per els quals es va decidir desenvolupar aquest projecte 

s’han assolit. Els coneixements adquirits a tots els camps del software són sòlids i s’han 

pogut posar en pràctica en un projecte real. Espero que serveixi com orientació i pauta per a 

altres projectes relacionats. 
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Annexe I  

 

Navegació Inicial: 
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Fig. 16. Esquema de navegació inicial 
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Navegació per fer una cerca: 
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Fig. 17. Esquema de ceques  
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Navegació dintre d’un contingut determinat: 

 

Contingut

Gestió de 

continguts

Inici

 

 

Fig. 18. Esquema de navegació en continguts 
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