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 Pàg. 10  
 

Especificació i disseny d’un business game 

Introducció al projecte 

 

1 Introducció i remarques inicials. 

 Aquest document presenta la memòria del projecte de final de carrera 

“Especificació i disseny d’un business game”. La memòria descriu les 

motivacions,  els objectius, la planificació i el desenvolupament portat a 

terme dins el context d’un PFC d’Enginyeria en informàtica orientat dins la 

branca d’enginyeria del software. 

 Aquest projecte es desenvolupa dins la modalitat A que marca la 

normativa acadèmica de la FIB. No obstant, cal remarcar que la propietat 

intel·lectual del joc d’empresa és del Sr. Àngel Maria Roset i que per tant hi 

ha algunes expressions de la lògica del model matemàtic que s’ometen per 

tal de mantenir-ne intactes els drets. 

 

1.1 Context i motivacions. 
 En el transcurs de la vida laboral d’un professional, i especialment 

d’un enginyer, és probable que moltes de les activitats que realitzi es 

desenvolupin dins l’àmbit de l’empresa. L’èxit de bona part d’aquestes 

activitats vindrà determinat, de ben segur, per la qualitat en la comunicació 

i la compartició d’objectius amb els gestors i directius de les empreses on 

treballi. Aquest fet explicita la necessitat, per part d’aquests professionals, 

d’adquirir coneixements relacionats amb l’empresa i l’entorn econòmic per 

tal de progressar professionalment de manera adequada. 

 Institucions com la Fundació UPC, la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas o l’antic Institut Català de Tecnologia ofereixen, dins els seus 

programes de formació, cursos de postgrau, màsters i seminaris orientats a 

formar professionals dins l’àmbit de la gestió i l’administració d’empreses. 

Són cursos dirigits a professionals sense titulacions empresarials 

específiques però que necessiten aquests coneixements per tal de 

desenvolupar exitosament llurs professions. 
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 Business game (joc d’empresa) és una expressió anglosaxona que 

defineix un tipus de joc competitiu que pren com a base la gestió, 

administració i presa de decisions empresarials. Normalment es juga per 

equips. Cadascun dels equips posseeix una empresa que competeix 

directament amb les empreses dels altres equips, i per tant, l’objectiu final 

és, normalment, aconseguir situar l’empresa en millors condicions1 que les 

altres. En funció del tipus de model de mercat que es segueixi, les decisions 

que es demanin als participants i les regles que marquin l’evolució de les 

empreses a cada pas, es poden obtenir multitud de solucions finals. 

 Poder introduir-me dins el món dels business games, especificant-ne 

un dels que fa més temps que s’utilitza i aprofitar aquest coneixement per 

desenvolupar futurs projectes relacionats dins l’àmbit de l’educació és la 

principal motivació que em va empènyer a inscriure aquest projecte de final 

de carrera. 

 

1.1 Antecedents:  Makroset, un business 
game. 

 L’any 1968, el Sr. Àngel Maria Roset i 

Vidiella, enginyer industrial, treballava a la 

Sociedad Ibérica Bedaux com a consultor de 

gestió i planificació.  Fonamentalment les seves 

tasques consistien en la planificació, medició i 

qualificació dels llocs de treball. 

 Durant el mes d’abril de l’any 1968 va 

aparèixer l’oportunitat dins l’organització de realitzar unes jornades on es 

desenvolupava un business game. Un professor 

introduïa als alumnes dins el context del joc 

d’empresa. 

 En aquell curs de business game de l’any 1968 no hi havia cap 

sistema que avalués les decisions de cada equip, i era el docent qui 

                                       
1 Es poden entendre com a millors condicions, en funció del joc: les condicions 
econòmiques, les previsions futures, etc. Dependrà de les normes especifiques i 
particulars de cadascun dels jocs. Cada equip pot determinar quins objectius vol 
assolir. 

Fig. 1 N'Àngel Maria Roset, 
Enginyer Industrial, consultor de 
gestió i planificació a Bedaux. 
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desenvolupava el funcionament del joc, oferint als jugadors (alumnes) els 

resultats un cop realitzats els càlculs. 

 A partir d’aquell moment, la curiositat del Sr. Roset (n’Àngel, a partir 

d’ara) pels business games i el seu funcionament el va empènyer a 

participar en tots aquells jocs d’empresa que es posaven al seu abast. 

 Després de participar en tots els business dins la seva pròpia 

organització, fer-ne un parell per correspondència i assistir com a alumne al 

business game que organitzava ESADE2, va ser convidat pel Corte Inglés a 

participar en un business game on els participants eren els proveïdors de la 

cadena de magatzems. “Misteriosament” i per primera vegada en totes les 

edicions que s’havien realitzat, un equip dels que hi participava va assolir 

beneficis amb uns marges que ni els propis organitzadors s’explicaven. Qui 

prenia les decisions en aquest equip era n’Àngel Maria Roset, enginyer 

industrial. 

 

 L’any 1985, com a membre de la Comissió de Gestió Empresarial del 

Col·legi D’Enginyers Industrials, va proposar a la comissió organitzar un 

business game i posar-lo a disposició dels enginyers que hi estiguessin 

interessats. Un dels principals arguments alhora de proposar la creació 

d’aquest curs fou la creença generalitzada en aquells moments que “els 

enginyers sabien calcular i mesurar bigues, però de gestionar i/o dirigir una 

empresa res de res”. Seria interessant analitzar quin tipus de creença hi ha 

instal·lada avui en dia en relació als enginyers en informàtica. 

 Als membres de la comissió els va semblar una bona idea crear un 

business game i proposaren a n’Àngel que l’organitzés i cerques l’eina que 

hi donaria suport. 

 Després d’acudir a algunes escoles de negocis per intentar arribar a 

un acord, i davant la negativa de les mateixes a poder oferir a terceres 

entitats la possibilitat d’usar els seus business games, troba una possible 

alternativa en una visita a IBM. 

 

                                       
2 Escola de negocis ESADE. http://www.esade.edu/ 
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 El contacte de n’Àngel a IBM li va comentar que tenien un business 

game que ningú feia servir, programat en PL/I3 i que podien utilitzar. 

 L’acord amb el col·legi d’enginyers fou senzill, un parell de persones 

d’IBM anirien gratuïtament al màster en Gestió i Direcció d’Empreses (GDE) 

organitzat pel col·legi a canvi de poder usar el business game d’IBM. 

 La feina de n’Àngel Roset, com a organitzador del curs era la 

següent: 

• Presentar el curs davant els alumnes. 

• Recollir les decisions del grup. 

• Anar a IBM 

• Introduir a l’ordinador d’IBM les decisions preses pels grups 

• Esperar a l’execució del programa 

• Recollir els resultats. 

• Portar els resultats als alumnes del curs. 

 Aquest procés es va repetir fins que l’any 1989 IBM deixa de donar 

suport al sistema operatiu que suportava el PL/I, la màquina on s’executava 

el business game deixa de prestar el servei i el personal d’IBM està disposat 

a tirar a les deixalles el business game. 

 Aquell estiu (1989), aprofitant uns llibrets de GW-BASIC (1) (del que 

no en sabia res) i l’ordinador que tenia un amic seu, n’Àngel es proposa 

programar un business game que imités el comportament del business 

game programat per IBM. 

 Al setembre d’aquell mateix any presenta a l’ICT4 la nova versió en 

GW-BASIC i, a base d’usar la metodologia prova/error, va corregint i 

millorant el programa. 

 L’any 2001, quan n’Àngel creu que la versió del sistema es prou 

bona, es posa en contacte amb en Francesc Solé Parellada5 i li proposa la 

solució.  L’any 2003 comença la docència dins el Màster en Màrketing i 

Distribució de la UPC, dirigit pel Dr. Màrius Aguer Hortal. 

                                       
3 http://es.wikipedia.org/wiki/PL/1 
 
4 Institut Català de Tecnologia. http://www.ictonline.es/cas/index.htm 
 
5 Directori UPC: http://www.doe.upc.edu/pers/sole-francesc 
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El següent quadre resumeix l’activitat de n’Àngel Roset i el business game 

Makroset durant els darrers 20 anys. 

 

INSTITUCIÓ PERÍODE PERSONA CONTACTE 

 

8 edicions (1992 a 

2000) 
Josep Ribas 

 

1 edició (1994)  

 

1 edició (1995) Armand Vilaplana 

 

4 edicions (1997 a 

2000) 
 

 

2 edicions (1999 a 

2000) 
 

 
1 edició (1999)  

 

3 edicions (2003-

2006) 

Màrius Aguer 

(UPC – Perú) 

 
1 edició (2004) 

Escuela Europea 

de Negocios de 

Aragón 

 

7 edicions (2002-

2010) 
Màrius Aguer 

Fig. 2 Portfolio de clients del business game 
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 L’any 2005 apareixen problemes de compatibilitat greus entre 

l’executable del business implementat en GW-

BASIC i la família de sistemes operatius basats 

en tecnologia Microsoft NT (Windows XP i 

posteriors). L’executable realitza crides al 

sistema en MS-DOS (1) que els sistemes 

operatius de Microsoft consideren no segures. 

 Mentre no es troba una solució, n’Àngel 

executa en una màquina separada amb SO 

MS-DOS 6.22 la versió del business game i copia els resultats al seu portàtil 

amb Windowx XP per tal d’organitzar-los i distribuir-los als participants. 

 

Fig. 3 N'Àngel Maria Roset. Professor 
Business Game al Màster en 
Màrketing i Distribució de la UPC. 
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1.2 Objectius del PFC. 
 Dos grans eixos conformen els objectius d’aquest Projecte de Final de 

Carrera. D’una banda, l’eix principal format pels objectius personals dins el 

marc acadèmic. De l’altra, els objectius propis del projecte i del seu 

desenvolupament com a futura via d’acció professional. 

 

 Pel que fa als objectius acadèmics, són objectius d’aquest projecte: 

 • Demostrar la capacitat del projectista a l’hora de desenvolupar 

  adequadament un projecte d’Enginyeria del Software dins el 

  marc d’un PFC. Cal entendre el terme  “desenvolupar” com 

  l’agrupament dels següents punts:  

� Anàlisi inicial dels problemes de l’usuari. 

� Estudi i proposició de possibles solucions a l’usuari. 

� Procés de presa de decisions multicriteri per tal 

d’avaluar les possibles vies d’actuació. 

� Explicitació dels Objectius del Sistema. 

� Anàlisi i Especificació dels Requisits del Sistema. 

� Especificació de l’Esquema Conceptual. 

� Disseny de l’Especificació i Decisions de Disseny. 

� Elecció dels llenguatges, metodologies y tecnologies 

adequades per assolir els objectius marcats en els 

punts anteriors. 

   

 Pel que fa a l’estudi inicial d’una possible via d’actuació professional, 

són objectius d’aquest projecte. 

 •  Elaborar un esbós del pla executiu d’un projecte d’empresa que 

  tingui com a eix principal l’explotació dins el món de l’educació 

  del Business Game Makroset. 
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1.3 Estructuració dels continguts de la memòria. 
 Tal com podem observar a l’índex de continguts la memòria 

s’estructura en 5 grans àrees. 

 És important remarcar que un dels objectius en l’elaboració de la 

memòria ha estat que aquesta sigui autocontinguda el màxim possible (pel 

que fa als conceptes que hi apareixen), és a dir, que el lector pugui trobar 

breus descripcions o referències per tal de facilitar-li la comprensió 

d’aquelles metodologies, eines, llenguatges, etc. que li siguin aliens. 

 A continuació es presenta una breu descripció de cadascun d’aquests 

blocs: 

• Introducció: motivacions, objectius i breu descripció del domini i 

conceptes principals. 

 

• Metodologies, eines i llenguatges d’especificació: Descripció, 

per a cadascuna de les fases realitzades, dels llenguatges i 

metodologies utilitzats, així com les eines tecnològiques que han 

donat suport a la realització de cadascuna de les mateixes.  

 

• Desenvolupament del projecte: Presentació de cadascuna de 

les fases definides:  

  

 DESENVOLUPAMENT (FASE 1) 

o Estudi i avaluació de la problemàtica inicial. Avaluació dels 

resultats obtinguts en el procés de presa de decisions 

multicriteri. 

   

  DESENVOLUPAMENT (FASE 2) 

o Especificació del Sistema 

�  Especificació dels Requisits 

�  Especificació de l’Esquema Conceptual 

o Disseny del Sistema.  

�  Decisions de disseny. 
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�  Disseny del Sistema segons  les decisions preses i 

 restriccions establertes en punts anteriors. 

 

• Esbós Pla Empresarial: Esbós del pla d’empresa que té com a 

eix central l’aprofitament docent del Business Game sota la 

denominació comercial de Makroset. 

 

• Planificació, conclusions i annexes: Presentació de la gestió i 

planificació de les tasques del projecte i presentació de les 

conclusions de la memòria. Com a annexes es presenten la relació 

de les remarques bibliogràfiques realitzades, bibliografia en format 

Vancouver, índex de figures, enquestes realitzades i glossari. 

 

1.4 Remarques inicials i aspectes a tenir en compte. 
“DISCLAIMER” 

 

1.4.1 Drets sobre la propietat intel·lectual del projecte. 

 Aquest PFC es desenvolupa dins el marc de projectes de tipus A que 

estableix la normativa de la FIB6. Tal com estableix l’apartat 10 d’aquesta 

normativa: “En qualsevol cas, tant si l’autor és només l’estudiant com si 

aquest ho és juntament amb algun professor o professors, la totalitat dels 

drets d’explotació de l’obra correspondran a la UPC.” 

 Cal remarcar prèviament que la propietat intel·lectual de la lògica del 

sistema que s’especifica i es dissenya en aquest projecte pertany al 100% 

al Sr. Àngel Maria Roset i Vidiella, i que sense cap ànim de lucre, ha cedit 

aquest coneixement per tal que es pugui desenvolupar el present PFC. 

 Aquest fet, i per tal d’establir un equilibri pel que fa als drets de 

propietat intel·lectual provoquen que algunes operacions de la lògica del 

sistema quedin fora del marc d’aquest projecte. En qualsevol cas, la 

protecció dels drets sobre el Business Game del Sr.Roset i l’assoliment dels 

                                       
6 Normativa PFC Facultat Informàtica de Barcelona:  
http://www.fib.upc.edu/fib/estudiar-enginyeria-informatica/enginyeries-pla-
2003/PFC/normativa.html 
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objectius proposats a l’apartat 1.2 d’aquest document són totalment 

compatibles. 

 

1.4.2 En relació a la semàntica del terme Requisit vers 

Requeriment en el món de l’Enginyeria del Software. 

 

 En aquest document s’adopta el criteri del departament de lingüística 

de la Universitat de Barcelona7. 

 

Requeriment/requisit8 

“[...] Els mots requeriment i requisit tenen una significació general molt propera. De fet, es 

tracta de dos derivats del mateix verb, si bé un (requisit) deriva directament del verb llatí, 

mentre que l’altre (requeriment) deriva del verb català requerir. La principal diferència entre 

els dos mots són els contextos o usos de l’un i de l’altre. Si mirem el GDLC, per exemple, 

veurem que requeriment és un terme de dret i d’història, mentre que requisit té 

probablement un sentit més general. En el context de la consulta, com que es tracta de 

termes o usos relativament nous, no podem basar-nos en la tradició, però podem donar un 

cop d’ull a Internet per veure quina és la forma més usada. Observem que el terme 

enginyeria de requisits és més abundant que enginyeria de requeriments. En castellà també 

trobem més abundància de l’expressió ingeniería de requisitos que no pas de ingeniería de 

requerimentos. Això sembla lògic si ens atenem al significat del terme en qüestió, que fa 

referència a les condicions que un programa informàtic ha de reunir per poder satisfer les 

necessitats detectades. És per això que sembla més apropiat l’ús del substantiu requisit 

(condició exigida o necessària per a una cosa). Cal tenir en compte que l’anglès només 

utilitza la forma requirement per a tots dos casos, cosa que pot afavorir l’ús de requeriment 

(o requerimiento) en detriment de requisit. [...]”

                                       
7 http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=279 
 
8 GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> 
[Consulta: 1 setembre 2007]. 
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1.4.3 Validació i correctesa de les expressions OCL. 

 En el moment de procedir a la implementació del sistema, caldrà tenir 

en compte que les expressions OCL que apareixen a l’especificació del 

mateix no han estat validades per cap eina, per tant no podem assegurar la 

seva validesa i correctesa al 100%. No obstant, solucions com USE (de 

l’acrònim UML-based Specification Environment) podrien ésser utilitzades 

per donar validesa al model que es presenta en aquesta memòria. 

 

 

Fig. 4 Esquema bàsic del funcionament de l'eina USE. 

 

 

1.4.4 Format de la bibliografia. 

 Per elaborar la bibliografia i les referències bibliogràfiques d’aquest 

document s’ha utilitzat l’eina que incorpora Microsoft Office 2007. El format 

escollit ha estat el format Vancouver9 

 Cal tenir present pel que fa a les cites bibliogràfiques que l’estil 

Vancouver estableix que totes les referències es facin al final del text. Per 

això, no hi ha pautes de cites en el text. Les referències es citen entre 

parèntesis en el text o figuren numerades en la secció de Bibliografia com 

les altres referències bibliogràfiques. 

 

                                       
9 http://www.udg.edu/tabid/11974/language/ca-ES/default.aspx 
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1.5 Descripció del domini. Breu introducció a l’economia 
d’empresa.  

 

1.5.1 Introducció 

 L’objectiu d’aquest apartat és realitzar una descripció del domini del 

sistema. Al mateix temps aquesta descripció ha de mostrar quins són els 

conceptes importants a tenir en compte dins el marc que proposa l’objectiu 

del sistema (Facilitar la comprensió dels continguts bàsics d’un curs 

d’iniciació a l’economia d’empresa10). 

 

 Cal tenir present que el sistema és un joc competitiu, on 6 empreses 

competeixen en 3 zones comuns venent 2 tipus d’articles. En funció de les 

decisions que cada empresa pren durant els diferents períodes a mesura 

que avança el joc, i segons la parametrització inicial d’aquest, cada empresa 

evoluciona d’una manera diferent. 

 

 És indiferent el tipus de productes que es defineixin. En la nova 

especificació del sistema, a partir dels nous requisits incorporats, el mateix 

sistema pot gestionar vàries partides al mateix temps. Cada partida pot 

tenir definits diferents articles. L’única cosa que tenen en comú es que els 

articles definits han d’ésser bens de comercialització intensa i perdurables 

en el temps (baixa depreciació o caducitat). Podríem parlar de motocicletes, 

cotxes, televisors, electrodomèstics, etc. 

 

 Com a exemple il·lustratiu, i com a homenatge a la història de la 

informàtica, usarem com exemple en l’explicació els següents articles: 

• A1: Apple II 

• B2: El Apple IIc 

                                       
10 Es fa referència al propòsit del sistema que apareix a l’especificació de requisits.  
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1.5.2 Makroset PFC Release: Apple II i Apple IIc. 

  

 Els objectius formatius que es presenten en aquesta edició especial 

del business game per al PFC d’en Xavier Laguna són els següents: 

  

• Definir somerament la missió, l’estratègia i els objetius d’una 

empresa:  

o Objectius econòmics i financers. 

o Objectius comercials. 

o Objectius interns logístics i de producció. 

o Objectius de la plantilla de personal. 

 

• Veure la relació que existeix entre les diverses àrees d’una empresa. 

 Tal com defineix en Marc Eguiguren a les transparències de 

l’assignatura VPE (2), una empresa és:  

 “Organización completa, de mayor o menor complejidad, con horizonte a largo plazo 

 y vocación de permanencia y que, con propiedad normalmente privada y con 

 finalidad habitualmente de lucro, pone una serie de recursos humanos, económicos y 

 materiales a disposición de la propiedad y del equipo directivo para, mediante la 

 adecuada gestión de los mismos, satisfacer determinadas necesidades de los clientes 

 y público objetivo en general al que la organización está dirigida y del que obtienen 

 la contrapartida en términos de precio”. 

 

• Establir una metodologia lògica, realitzable i operativa alhora de 

prendre decisions amb un criteri ordenat. 

 

• Experimentar la relació existent entre les decisions preses i els 

resultats obtinguts. 

 

• Comprovar la influencia de les decisions preses per les empreses 

competidores.  
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 La realitat és més complexa que l’obligada simplificació d’aquest 

Business, no obstant, si que veurem reflectit esquemàticament el món de 

l’empresa, el seu entorn i el seu mercat. 

 

1.5.3 Desenvolupament del business game.  

 

 En aquest joc empresarial competeixen 6 empreses simultàniament 

amb dos productes en 3 mercats comuns a les 6 empreses. 

 

Presentació dels productes que venen les empreses: 

 

Producte A1: Apple II 

 

 

Producte B2: Apple IIc 

 

Fig. 5 Fotografia Apple II (any 1979) 

Fig. 6 Fotografia Apple IIc (1984) 
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 Un cop constituïda cadascuna de les empreses, en funció de la 

política escollida i segons la situació de l’empresa al període 0 (valors 

inicials de cadascuna de les empreses a l’inici del joc), es fixen els objectius 

que es pretenen aconseguir i es prenen de manera col·legiada les decisions 

(cadascun dels membres de l’equip). 

 Un cop preses les decisions i executat el joc, l’equip rep la informació 

corresponent al final del període: Producció, Distribució, Compte de 

Resultats, Cash-Flow, Balanç, Cotització a Borsa, Informació de les vendes, 

es preus, la Publicidat i la Promoció de la Competència. 

 

1.5.3.1 Pel que fa a les empreses y els mercats 

• Es tracta d’empreses similars amb una plantilla inicial de 169 

persones y una facturació d’uns 20.000.000 € anuals (20 M€). 

 

• Per fabricar els articles calen matèries primeres, mà d’obra i 

màquines. La relació entre aquests tres components està 

determinada per cadascun dels articles fabricats 

 

• El parc de maquinària està composat per 134 màquines, que es van 

depreciant a mesura que passa el temps, i per tant, disminueixen la 

seva capacitat productiva. 

  

• El mercat està dividit 

geogràficament en tres zones 

molt similars. Segons la 

distancia de la fàbrica al 

mercat els els costos de 

distribució són diferents. 

 EX (X es un nombre de l’1 al 

 6 tal com podem apreciar a 

 la Fig. 8) representa 

 cadascuna de les 6 

 empreses.  Fig. 7 Diagrama Segmentació del Mercat. 
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 A cadascuna de les zones, regions, delegacions o mercats poden 
competir totes les empreses. 

1.5.3.2 Informació disponible a cada període. 

 La informació a cada període trimestral està formada per: 

i. Decisions. 

ii. Informació de producció. 

iii. Informació comercial. 

iv. Compte d’explotació. 

v. Cash-flow. 

vi. Balanç de situació. 

vii. Informació borsària general. 

viii. Informació comercial complementaria. 

 

 ii. A l’informe de producció es detalla la producció de cada article, els 

enviaments a cadascuna de les tres delegacions, les existències a fàbrica de 

productes acabats i matèries primeres, els costos de producció, informació 

sobre la mà d’obra utilitzada i les màquines finals equivalents a màquines 

de producció al 100%. 

 

 iii. A l’informe comercial es detallen per a cadascun dels tres mercats 

i per a cada article, les existències inicials i finals, la demanda i  les vendes.  

 

 iv. Al compte d’explotació es detallen les vendes, els costos i marges 

per article i mercat, els costos indirectes industrials, el marge brut, els 

costos fixes, el benefici d’explotació, els ingressos o costos financers aliens 

a l’ explotació, els impostos, el benefici net, els dividends i l’increment del 

net patrimonial resultant. 

 

 v. El cash-flow detalla el moviment de caixa, cobraments, 

pagaments, caixa disponible, crèdits sol·licitats i vençuts, caixa prevista, 

caixa útil, dividends pagats i caixa final. Tanmateix s’informa de les noves 

obligacions subscrites. 
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 vi. El balanç de situació de l’empresa conté: 

  L’actiu constituït  per: 

o El disponible (tresoreria i clients). 

o El realitzable (existències de matèries primeres, 

productes acabats a fàbrica i a les delegacions 

comercials11). 

o L’immobilitzat (l’immobilitzat brut menys la seva 

amortització acumulada i l’ immobilitzat en construcció). 

  El passiu constituït per: 

o El passiu a curt termini (proveïdors, crèdits bancaris, 

obligacions amortitzables al proper trimestre, proveïdors  

d’immobilitzat en construcció i impostos sobre beneficis 

del trimestre). 

o El passiu a llarg termini (obligacions amortitzables a més 

de tres mesos). 

o El net patrimonial (capital y reserves acumulades). 

 

 vii. La informació borsària presenta l’índex borsari del mercat i la 

cotització a borsa de cadascuna de les empreses. A més, es detallen els 

preus de cada article a cada mercat també per a cada empresa 

competidora. 

 

 viii. La informació comercial complementaria presenta les vendes de 

totes les empreses, així como les despeses en publicitat i promoció de 

cadascuna d’ elles. 

 

  

                                       
11 O cadascun dels magatzems de cada empresa a cada mercat. 
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1.5.3.3 Metodologia del joc. 

 

 Dins el business competeixen 6 empreses similars que tenen la 

possibilitat de vendre 2 productes diferents en tres regions o àrees 

comunes. 

 Les empreses competeixen entre si durant diversos períodes. Cada 

període representa un trimestre a la realitat. 

 

 El període 0 inicial representa no només el punt de partida inicial de 

les empreses, també la història dels últims períodes de la pròpia empresa. 

Diguessim que les dades del període 0 representen la gestió continuista de 

l’anterior consell de direcció de l’empresa. 

 

  Les decisions es mesuren en unitats físiques o monetàries. Totes les 

quantitats monetàries es representen en € (Euros).  

 

 Per produir una unitat de l’article A1 es necessiten: 

• 50 unitats de matèries primeres. 

• 20 hores màquina  

• 25 hores home. 

  

 Per produir una unitat de l’article B2 es necessiten: 

• 80 unitats de matèries primeres. 

• 40 hores màquina. 

• 30 hores home. 

 

 La meitat de la producció del període s’ha de quedar com a mínim en 

stock a fàbrica; aquest fet té com intenció representar el curs de fabricació. 

Per tant, el màxim que es pot enviar a cada període és la meitat de la 

producció del propi període, més l’stock final a fàbrica del període anterior. 
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  El mercat té una variació estacional segons el trimestre de l’any. 

Tenint en compte que el mercat anual és 1, el pes relatiu de cada trimestre 

serà aproximadament el següent: 

 

Períodes Pes Relatiu 

0 i 4 0,29 

1 i 5 0,26 

2 i 6 0,21 

3 0,24 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Variació estacional del Mercat en tant per u 
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1.5.3.4 Decisions a prendre a cada període 

 

• Publicitat,  Promoció, Recerca+Desenvolupament  i Qualitat. 

  

 Cal determinar els €uros a gastar en publicitat en el període per a 

cadascun dels productes A1 i B2. Para tal de començar a vendre un 

producte, cal que la publicitat sigui superior a 0. 

  

 La publicitat afecta a cada article i a tots els mercats i perdura durant 

varis períodes. 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Elasticitat de la demanda en funció de la publicitat (forma orientativa). 
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 Pel que fa a la promoció, cal determinar els €uros a gastar a cada 

període en cadascun dels tres mercats. La promoció afecta a cada regió (o 

mercat) i per a tots els productes que es venen en ella.  El seu efecte, com 

podem veure a les Figures 8 i 9, és efectiu durant pocs períodes. 

 

  

• Preus dels articles a cada mercat. 

 Cal determinar quin és el preu unitari dels articles a cadascun dels 

mercats. Tant en els articles A1, com B2, l’elasticitat és inversa i, per tant, 

a preus més elevats correspon una menor demanda. L’efectivitat del preu 

només afecta al període en curs. 

Fig. 11 Efectivitat de la publicitat, Promoció i Recerca+Desenvolupament a mesura que avancen els 
períodes (forma orientativa). 
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 Pel que fa a la despesa en R&D, aquesta influeix sobre la qualitat i les 

prestacions dels productes fabricats. Per tant, influeix sobre la demanda 

dels mateixos a cadascun dels mercats. No obstant, l’efecte en inversió en 

R+D no es percep al període vigent, sinó que el seu efecte es comença 

anotar en el període següent. Pel que fa a la durabilitat dels efectes en el  

temps, podem veure a la figura 9 que la inversió en recerca i 

desenvolupament te uns efectes més perdurables. 

 

 

• Enviaments de cada article i despeses de logística 

 Òbviament, caldrà determinar quina quantitat de cada article s’envia 

a cadascun dels mercats on les empreses desitgen competir. 

 

 

 

Fig. 12 Elasticitat de la demanda en funció del preu (forma orientativa). 
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1.5.3.5 Finances. 

 

 La resta de paràmetres relacionats amb els conceptes financers i 

contables aniran sortint especialment en l’especificació de requisits del 

sistema. 

 Es recomanable revisar els termes que no quedin clars al glossari de 

la memòria, i revisar les referències bibliogràfiques (5), (4) i (3). 

Fig. 13 Costos de distribució per a cadascun dels articles en els 3 mercats. 
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Metodologies, eines i llenguatges d’especificació. 

 

2 Metodologies, eines de desenvolupament, llenguatges 
d’especificació i tecnologies d’implementació. 

2.1 Introducció. 
 

 Dins el món del periodisme és important la màxima de tenir en 

compte sempre les famoses 5 W i una H12. Tal com feu referència Rudyard 

Kipling al seu llibre "Just So Stories" (1902), on un poema que acompanya 

la història de "The Elephant's Child" comença així: 

I keep six honest serving-men 

(They taught me all I knew); 

Their names are What and Why and When 

And How and Where and Who. 

 Doncs bé, dins el món de l’enginyeria del software, només amb el 

“WHAT” podem discutir-nos durant dècades o fer fracassar projectes amb 

un cost d’alguns milers d’euros. 

 

Fig. 14 Vinyeta d'en Dilbert on queda clara la importància del "What". 

  L’objectiu d’aquest apartat de la memòria es presentar breument les 

metodologies, tècniques i eines de desenvolupament utilitzades en aquest 

projecte, dedicant una especial atenció a l’especificació de requisits, 

l’especificació del Model Conceptual i l’eina utilitzada que integra totes les 

                                       
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws 
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etapes de desenvolupament presentades (l’Enterprise Architect d’Sparx 

Systems). 

 La següent figura intenta representar gràficament l’objectiu d’aquest 
apartat de la memòria. 
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Fig. 15 Representació de Tecnologies, Metodologies, Llenguatges i Eines de Desenvolupament, dins el 
context de l'Enginyeria del Software. 

 A mesura que es desenvolupi el projecte s’aniran presentant 
cadascun dels elements que apareixen a la Fig. 13. No obstant cal 
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presentar-los, fer-ne alguna referència útil pel lector i aturar-se i analitzar 
una mica més a fons el per què de la seva presència en aquest Projecte. 

 
2.2 Unified Modeling Languaje (UML). 

 

[...] “El Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, UML) 

es un lenguaje estándar para escribir planos de software. UML puede 

utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos 

de un sistema que involucre una gran cantidad de software” [...] (6) 

 

 Poden resultar de gran utilitat per a lectors novells en aquesta 

matèria els següents enllaços web: 

• Pàgina d’OMG principal pel que fa a l’UML: 

 http://www.uml.org/ (7) 

 

• Tutorial Bàsic d’UML 2.0:  

http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/ 

 

2.3 OCL: Object Constraint Language. 
 

 Amb un llenguatge fonamentalment visual com l’UML tindríem 

mancances alhora d’especificar les restriccions d’un sistema, el 

comportament de les funcions que ha de realitzar, etc. Descriure tots 

aquests aspectes necessaris en llenguatge natural dificultaria enormement 

el treball dels analistes, ja que l’ambigüitat d’aquest podria portar a 

confusions importants. 

 El llenguatge OCL pot resultar enrevessat en un principi però resulta 

eficaç un cop se’n coneix l’estructura i sintaxi bàsica. A més, cal destacar 

que la majoria de plataformes de desenvolupament (JAVA, Eclipse, 

Enterprise Architect) suporten i avaluen expressions OCL alhora de 

determinar el model de comportament o establir-ne les restriccions. 
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 Dins de l’OMG (Object Management Group)13 existeix tota una branca 

de recerca al voltant de l’OCL. Per començar a introduir-se dins  el món de 

l’OCL aconsellaria no iniciar directament la lectura del document que 

n’especifica l’estructura (7). No obstant, la introducció que al mateix 

document es fa del llenguatge resulta molt entenedora: 

“[...] This clause introduces the Object Constraint Language (OCL), a formal language used 

to describe expressions on UML models. These expressions typically specify invariant 

conditions that must hold for the system being modeled or queries over objects described in 

a model. Note that when the OCL expressions are evaluated, they do not have side effects 

(i.e.,their evaluation cannot alter the state of the corresponding executing system). OCL 

expressions can be used to specify operations / actions that, when executed, do alter the 

state of the system. UML modelers can use OCL to specify application-specific constraints in 

their models. UML modelers can also use OCL to specify queries on the UML model, which 

are completely programming language independent. 

Note - This clause is informative only and not normative. [...]” (8) 

 

 Enllaços d’interès per entrar dins el món OCL: 

• Guies ràpides i introduccions a l’OCL:  

http://www.eoinwoods.info/doc/ocl_quick_reference.pdf 

http://cs.ulb.ac.be/public/_media/teaching/infoh302/oclnotes.pdf 

 

• Especificació de la superestructura del llenguatge: 

Referència Bibliogràfica (8). 

 

 

2.4 Enginyeria de Requisits: Volere. 
 

Tal com afirmava un company d’un curs anterior de l’assignatura ER l’any 

2005, “Per a un enginyer de requisits, la seva feina no és tan sols un repte 

matemàtic ni purament tecnològic, sinó que respon a un repte social 

complex.” 

 Volere és un seguit de tècniques i de documents desenvolupat per 

Suzanne Robertson i James Robertson en base a l’experiència i 

                                       
13 http://www.omg.org  
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coneixements obtinguts al llarg d’anys de professió en l’àmbit de 

l’especificació de requisits (9).  

 

 L’objectiu de Volere és proporcionar una metodologia ordenada i 

estructurada per tal d’especificar els requisits d’un sistema. Cal remarcar 

que al mateix temps es vital poder assegurar la qualitat, la correctesa i 

completesa dels mateixos. Dins el propi mètode apareix un capítol destinat 

a verificar la qualitat dels requisits. 

 

 Sent estrictes en l’aplicació de Volere, cal remarcar que aquesta 

metodologia està pensada per a que l’especificació de requisits del sistema 

estigui autocontinguda en el document resultant (es defineixen objectius, 

propòsits, descripcions inicials del domini, etc...). Així doncs, en l’elaboració 

d’aquest projecte s’usen aquells artefactes que resulten més interessants 

alhora de d’especificar un sistema i definir què ha de fer, i què no ha de 

fer, o no fa. 

 

 Artefactes Volere en aquest projecte: 

• Descripció d’stakeholders. 

• Descripció actors principals. 

• Restriccions del sistema. 

• Fets Rellevants i suposicions. 

• Plantilla Requisits funcionals i no funcionals. La figura Fig. 16 
ens mostra la plantilla bàsica i pilar fonamental de Volere per 
tal d’especificar els requisits. 

• Procés d’elicitació de requisits. 

• Pasarel·la de qualitat dels requisits. 

• Waiting Room. 
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Pel que fa al terme elicitar, Ni la RAE14  ni l’IEC15  l’accepten com a 

neologisme provinent de l’anglès.  

elicit16 .  To obtain or draw out from an informant. Thus one might try to elicit from 

speakers of English, either by asking or by some indirect means of testing, whether they 

would say or find acceptable a form whose status was uncertain: e.g. in a study of auxiliary 

verbs, ones like I didn't use to or I didn't ought to. 

 Així doncs, cal tenir clar que en el cas de l’enginyeria de requisits, és 

primordial recopilar el màxim d’informació possible per tal d’obtenir el 

coneixement necessari per determinar els requisits del sistema. 

(Understanding the stakeholders' desires and needs (10)) 

                                       
14 Real Academia de la Lengua Española. 
 
15 Institut d’Estudis Catalans . 
 
16 The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. http://www.oxfordreference.com 

Fig. 17 Plantilla bàsica per a l'Especificació de Requisits (10) 
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 La següent figura ens resumeix de manera esquemàtica el procés 

complet de la Metodolgia Volere. 

 

Fig. 18 Volere Requirements process (10) © Suzanne and James Robertson. Mastering the Requirements 
Process. 

 

“[...] even perfect program verification can only esatblish that a program meets its specification. The 
hardest part of the software task is arriving at a complete and consistent specification, and much of the 

essence of building a program is in fact the debugging of the specification. [...]”17

                                       
17 Fred Brooks, No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering  
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2.4.1 Qualitat dels Requisits. 

“Quality is never an accident.  

It is always the result of intelligent effort”.18 

 

 Suzane i James Robertson introdueixen i descriuen al capítol 11 del 

seu llibre (Mastering the Requirements Process) (10) un dels aspectes més 

importants de tota la metodologia dins Volere. És obvi que si els requisits 

ens assenyalen Què ha de realitzar el sistema, la qualitat i completesa 

d’aquests requisits es vital per l’èxit del sistema que s’estigui 

desenvolupant. Especificar erròniament els requisits pot portar el projecte 

directament al fracàs, ja que pot acabar implementant quelcom que l’usuari 

final o client no desitjava. De la mateixa manera, amb una especificació de 

requisits dolenta, és possible que aspectes que els usuaris  consideraven 

vitals, no quedin reflectits finalment en el sistema implementat. 

 La metodologia que proposen els Robertson aplica una sèrie de 

criteris a cadascun dels requisits definits per tal d’assegurar que, un cop 

passat aquest test, els requisits formulats són correctes. 

 

 

 

“ (10). The Quality Gateway test each 

requirement for correctness and suitability. 

Accepted requirements are added to the 

specification. Rejected requirements are 

returned to their originator.” 

 

 

 

                                       
18 John Ruskin. http://es.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin 
 

Fig. 19 Representació de la Pasarel·la de Qualitat 
dels Requisits segons la metodologia Volere. 
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 Les propietats i/o normes que es defineixen són les següents per a 

cada requisit: 

  

• Testing Completeness (Completesa): La falta d’informació és tant 

perillosa com la redundància. Per tant, cal comprovar que la plantilla 

dels requisits conté tota aquella informació necessària i no n’hi ha de 

redundant. 

 

• Testing Traceability (Traçabilitat): Disposar d’una enumeració de 

requisits sense cap tipus d’ordre seria poc útil, malgrat l’especificació 

dels requisits fos bona. Per tant: 

� Cal identificar els requisits unívocament. 

� Cal explicitar el tipus de requisit o restricció. 

� Cal relacionar i explicitar els casos d’ús als que afecten 

els requisits.  

� Cal fer referència a l’stakeholder que origina el requisit.  

 

• Consistent Terminology (Coherència en la terminologia 

utilitzada): L’ambigüitat del llenguatge natural s’agreuja amb les 

paraules polisèmiques o la interpretació que cada part involucrada 

dins el sistema  realitza de les expressions utilitzades. Per aquest 

motiu cal ésser coherent amb la terminologia utilitzada durant tot el 

procés d’especificació. És indispensable l’elaboració d’un glossari que 

inclogui tots aquells termes importants o que poden portar als usuaris 

a confusió.  

 

• Relevant to Purpose ? (Rellevància): L’excés de requisits pot 

resultar molt perjudicial, malgrat l’esforç o la voluntat d’aquells que 

els han escrit sigui màxima. Per a cadascun dels requisits cal 

preguntar-se: “ ¿ Aquest requisit contribueix a assolir el propòsit del 

projecte ?” Si la resposta és negativa,  haurem d’eliminar aquest 

requisit per poca rellevància. 
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• Testing the Fit Criterion (Validació): Cada requisit ha de comptar 

amb un criteri de validació. Aquest criteri ha d’ésser mesurable, 

assolible i ha d’estar vinculat íntimament amb el propòsit del requisit. 

  

• Viable within Constrains ? (Viabilitat): Cal poder desenvolupar 

cadascun dels requisits. Per tant, és important verificar que els 

requisits no entren en contradicció amb les restriccions del sistema. 

Preguntes que ens podem formular per tal d’avaluar la viabilitat d’un 

requisit (10): 

“[...] 

• Is the requirement acceptable to all stakeholders? 

• Do any other constraints make the requirement 

nonviable? 

• Do any of the partner applications or the expected work 

environment contradict the requirement? 

• Do any solution constraints –constraints on the way 

that a solution must be designed- make the 

requirement difficult or impossible to achieve ? 

 [...]” 

 

• Requirement or Solution ? (Requisit o solució?):   

“[...] The description of a requirement is often stated in terms of a solution. 

We all unconsciously talk about requirements in terms of how we think they 

should be solved [...]” (10). La ment d’un enginyer tendeix sempre a 

intentar resoldre o trobar solucions als problemes que es plantegen. 

Cal aturar-se a reflexionar si en el moment d’especificar els requisits, 

no estem segurament explicitant la solució com a requisit. Podem 

pensar que com més abstracte sigui el requisit, menys probabilitats 

de caure en aquest parany tenim. El següent exemple posa de 

manifest aquest aspecte. Pensem, per exemple,  en un requisit que 

ens digui: “Els usuaris hauran d’introduir un password per tal de 

poder accedir al sistema”. Si ens preguntem, Per què ? segurament 

respondrem: “Doncs perquè el sistema només ha de permetre a les 

persones autoritzades a accedir al sistema”.  Aquest és el veritable 

requisit. 

 



  

Pàg. 45 
 

Especificació i disseny d’un business game 

• Costumer Value (Valor donat per part de l’usuari final): Hi ha 

una màxima al món de l’empresa que diu: “el que no es paga, no es 

valora”. Si donem la volta a aquesta frase podem arribar a concloure 

que un client no estarà molt satisfet si paga per una cosa que no 

valora. La pregunta del milió és com assegurem que quantifiquem 

correctament per a cada requisit el grau de satisfacció/insatisfacció 

per part de l’usuari. La professionalitat, l’honradesa i l’objectivitat de 

la persona encarregada de valorar el grau de satisfacció de l’usuari 

vers el requisit és de vital importància pel correcte desenvolupament 

del sistema. 

 

• Gold-Plating (Banyat en Or): Els requisits “banyats en or” són 

aquells que no són importants per cap de les parts involucrades en el 

projecte. A més, encareixen el producte. No obstant, cal valorar si 

s’eliminen de l’especificació, o no. La raó fonamental de valorar la 

seva eliminació és ponderar la relació entre el sobre-cost que aporta 

el requisit gold-plated i l’impressió positiva del client al trobar una 

funcionalitat que no considerava necessària però que pot percebre 

com un valor afegit pel sistema. El significat literal de gold-plated 

seria banyat en or (aplicable a objectes).  

 

• Requirements Creep: Un dels fets més habituals un cop 

l’especificació de requisits està tancada és que n’apareguin de nous. 

L’origen d’aquest fet pot ésser divers: 

� L’especificació dels requisits no és completa. És a dir, 

la passarel·la de qualitat no ha estat ben aplicada. 

� Es possible, que els usuaris, si no han participat 

activament en l’elaboració dels requisits, a mesura que 

s’apropi la data de finalització exigeixin noves 

funcionalitats.  

La millor manera de prevenir aquesta situació, o avaluar si aquests 

“nous requisits” són vàlids o no, és establir unes bones pràctiques 

que assegurin la màxima participació dels stakeholders en el procés 
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d’especificació dels requisits. Finalment cal valorar la relació 

Cost/Utilitat d’aquests Creep Requirements. 

 

Fig. 20 Relació Esforç/Costos vers Mida del Producte (10)19 

 

2.4.2 Dificultats alhora d’usar Volere. 

 Una de les dificultats i/o problemes alhora d’integrar Volere en 

l’especificació de projectes és la gestió de la traçabilitat d’aquests. És 

evident que durant el desenvolupament de l’especificació d’un sistema 

(imaginem que usem qualsevol eina CASE coneguda) és freqüent que els 

casos d’ús, els requisits i les seves dependències també es modifiquin fins 

arribar a la versió correcta. Fins i tot cal refinar els requisits ja especificats 

fent-los passar per la passarel·la de qualitat  de la metodologia. 

 Podem considerar una tasca, si més no, força complicada el fet de 

trobar una eina CASE que inclogui i permeti personalitzar l’especificació de 

requisits per adaptar-la a Volere, oferint, al mateix temps, la possibilitat de 

realitzar la traçabilitat dels requisits, mantenint-ne la consistència (a nivell 

de dependències amb els Casos d’Ús, incompatibilitats, etc.) 

                                       
19 Fig. ¡Error! Sólo el documento principal. (10) “[...] When you know the rate of 
productivity at your organization, it is a fairly simple exercise to convert the size of the 
product into the amount of effort or cost. When the size of the product increases (creeps), 
the amount of effort needed must also increase. It is this increase, which is due to 
uncontrolled requirements creep or leakage, that causes many projects to fall behind 
schedule or fail completely. [...]”  
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 Doncs bé, malgrat sigui una eina no gratuïta, és un plaer com a 

enginyer treballar amb l’Enterprise Architect d’Sparx Systems20. 

Aquesta eina permet integrar dins un mateix marc de desenvolupament 

totes les fases d’especificació, definició de requisits, disseny i implementació 

donant ple suport a UML 2.1, suportant la definició de restriccions 

d’integritat, invariants, etc. en OCL i permetent adaptar l’especificació de 

requisits a qualsevol metodologia. En aquest cas, ha estat totalment factible 

adaptar la plantilla inicial de requisits de l’aplicació a la plantilla de Volere. 

  Addicionalment, l’Enterprise Architect, aporta una traçabilitat 

automàtica i completa de tots els elements vinculats en cada etapa de 

l’elaboració del software, arribant a poder obtenir donat un diagrama de 

seqüència (disseny), quins casos d’ús es realitzen i quins requisits 

s’assoleixen (estan vinculats) a cadascun dels casos d’ús. Per finalitzar, cal 

remarcar el generador automàtic de documentació (totalment adaptable a 

partir de la definició de plantilles personals) a tots els nivells: Esquema 

Conceptual, Especificació de Requisits, Traçabilitat de Requisits, etc.  

   

                                       
20 http://www.sparxsystems.com/.  
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2.5 Especificació Model de Comportament del Sistema: Domain 
Events, Action Requests i Queries. 

  

 Tradicionalment, en les metodologies utilitzades per especificar el 

model de comportament dins l’esquema conceptual d’un sistema (artefactes 

UML, processos del RUP) s’usa l’especificació inicial dels contractes de les 

operacions del sistema. En aquests diagrames de seqüència, es visualitza el 

sistema com una caixa negra i cada actor executa l’operació definida.  

 

Fig. 21 Exemple de Diagrames de Seqüència inicials en l'especificació dels casos d'ús d'un sistema. 

 A posteriori cal especificar-ne el contracte en OCL. 

 Personalment crec que, si bé es cert que és útil per repassar de 

manera acurada cada paràmetre i operació definida, caldria estudiar-ne en 

la majoria de casos la relació Cost/Utilitat. 

 D’una banda, ens podem preguntar, si sabem que un dels objectius 

fonamentals de l’especificació es la comprensió d’aquesta per part de 

tots aquells involucrats en el desenvolupament del sistema, ¿hi hauria 

alguna altra manera d’especificar els contractes  aprofitant tota la potència 

visual de l’UML?  

 De l’altra, si l’Esquema Conceptual de qualsevol sistema és 

indispensable i necessari pel bon desenvolupament del mateix, ¿seria 

possible apropar-nos a un tipus d’especificació on la informació i 
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comportament necessaris del sistema (la informació i la lògica del domini) 

quedessin protegides dels canvis tecnològics? (CSCD) (11). 

 N’Antoni Olivé desenvolupa una metodologia que inclou ambdues 

avantatges en el seu llibre Conceptual Modeling of Information Systems 

(12) (Capítol.11). Per cada possible transformació de les dades del domini, 

es defineix un event del domini i, per cada un d’aquests, es mostra: 

• Un diagrama de l’event representat amb notació UML. 

• La definició formal en OCL de les restriccions d’integritat inicials que 

s’han de complir per tal que es pugui executar l’event del domini. 

• La definició formal en OCL de l’efecte que té l’execució de l’event 

sobre les dades del domini (expressat com una operació que porta 

per nom ‘effect()’). 

 

 class Top Lev el taxonomy of ev ent types

«event»

Event

- time:  DateTime

+ effect() : void

DomainEvent ActionRequest

QueryDomainEventNotification

{disjoint, complete}

«create»

 

Fig. 22 Descripció taxonòmica a alt nivell. 

 

 Vist des d’una perspectiva diferent, podem situar el domini i 

l’especificació del seu Model Conceptual (informació necessària per complir 

amb les funcionalitats requerides) al centre del sistema. S’estableix 

aleshores un sistema de comunicació que ens permet aprofitar la potència 

de l’UML i algunes restriccions addicionals en OCL que defineix l’estereotip 

amb el fi de comunicar quins són els events que s’han produït i demanar al 

domini que executi les accions que internament tingui definides. Pel que fa 



  

Pàg. 50 
 

Especificació i disseny d’un business game 

a altres tipus d’ActionRequest, les Queries tenen com a objectiu 

implementar la funció d’informació del sistema. 

 No totes les necessitats dels usuaris d’un sistema es limiten a 

provocar canvis en el domini. Els usuaris han de poder accedir a informació 

que ha de ser facilitada pel sistema. 

 Al capítol 12 del llibre al que es feia referència anteriorment (12), 

apareix la definició d’un estereotip que ens permet interactuar amb el 

sistema per tal que aquest retorni la informació que li reclamem (Queries 

com a tipus especial d’Action Request). 

 El contingut bàsic de les queries és: 

• Una breu descripció de les dades que s’obtenen amb la query. 

• El diagrama de la query representat amb notació UML. Cada 
Query té sempre un atribut answer (resultat de la consulta) i 
una operació effect(), que és l’encarregada d’obtenir la 
informació necessaria de la base d’informació.  
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Desenvolupament del projecte 

 

3 FASE 1: Anàlisi i proposta solucions problemàtica inicial. 

3.1 Introducció 
 Arran de les successives actualitzacions en l’entorn dels sistemes 

operatius Windows, arribà un moment on les crides al sistema que 

realitzava el programa en GW-BASIC del Business Game eren incompatibles 

amb l’arquitectura Microsoft NT / XP. 

 Aquesta incompatibilitat obligava al Sr.Roset a haver d’executar 

l’aplicació en una màquina on s’executava únicament el sistema operatiu 

MS-DOS i passar posteriorment els fitxers obtinguts a una altra màquina 

amb processador de textos, per poder manipular i enviar els resultats als 

participants del business a través del correu electrònic. 

 La proposició inicial i un dels primers objectius d’aquest projecte va 

ésser limitar o eliminar els problemes d’incompatibilitat existents per tal de 

poder gaudir de totes les prestacions dels sistemes operatius moderns i 

aplicacions actuals21. 

 

3.2 Anàlisi 
 Tal com s’ha mencionat a la introducció, el problema 

d’incompatibilitat que presentava la versió executable del business game, 

programada en GW-BASIC, tenia el seu origen en el tipus de crides al 

sistema que realitzava l’executable de l’aplicació. Aquestes crides eren 

considerades com a “no segures” pels sistemes operatius de la família 

Windows NT (NT, 2000, XP).  

 Un cop contrastada la impossibilitat d’executar en mode 

compatibilitat l’aplicació MS-DOS en entorn Windows, es decideixen valorar 

un seguit d’alternatives que passen per la reescriptura directa del programa 

en algun altre llenguatge, la creació d’una partició específica en MS-DOS per 

                                       
21 Cal notar que estem situats temporalment a l’any 2006.  
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a l’execució del programa, l’execució dins Windows d’una màquina virtual 

que tingués MS-DOS com a sistema operatiu. 

 Davant aquestes opcions, s’opta que n’Àngel Roset participi en una 

presa de decisions multicriteri, on es ponderen una sèrie de variables 

qualitatives i quantitatives per tal d’arribar a la millor de les solucions 

proposades. 

 

3.3 Presa de decisions multicriteri. 
 La presa de decicions multicriteri, resulta una metodologia pràctica 

per poder valorar diferents opcions o solucions d’un determinat problema o 

projecte. 

 La metodologia és la següent: 

• S’enumeren, de major a menor importància, una sèrie de variables o 

criteris que caldrà que valorin els destinataris de la proposta o 

solució. És obvi que una de les dificultats en aquest tipus de presa de 

decisions es escollir i ponderar adequadament quin tipus de variables 

(que representen qualitats, opinions, valoracions ...) cal triar. També 

cal tenir en compte l’objectivitat d’aquelles persones que seran les 

encarregades de valorar cadascuna de les variables proposades. En el 

aquest cas, n’Àngel Roset serà qui valorarà cadascuna dels criteris 

proposats i quin ha d’ésser el seu pes en la valoració final. El valor 

estadístic dels resultats obtinguts no seria vàlid, però si el qualitatiu 

al ésser l’usuari o “client final”  de la solució proposada.  

 

3.3.1 Fets rellevants i tipus de criteris d’avaluació: qualitatius 

i quantitatius. 

 És molt importat que l’ordre de prioritat entre els criteris d’avaluació 

sigui l’adecuat. És problable que molt probable que la presa de 

decissions entre les diferents solucions proposades (si aquestes són 

semblants) quedi determinada per aquells criteris que es consideren més 

importants.  
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 Òbviament, la d’informació pot desvirtuar el procés. És important 

disposar del màxim d’informació possible sobre aquells aspectes que es 

pretenen avaluar. 

 És fonamental establir quina quantificació (valoració numèrica) 

s’utilitzarà per tal de valorar aquells criteris que siguin qualitatius. En 

alguns casos, els resultats dels aspectes o criteris qualitatius són resultat 

d’una opinió molt subjectiva per part de la persona o grup de persones 

que els avaluen. Cal doncs “quantificar” al màxim els aspectes o criteris 

qualitatius per tal d’aportar objectivitat a la valoració de cadascun dels 

criteris.  

 L’ús de variables quantitatives (cal comprovar-ne, no obstant, la 

correctesa i la veracitat) ajuden a establir una visió més objectiva de les 

solucions que es pretenen seleccionar. Per tal de ponderar 

adequadament la influència dels criteris quantitatius que s’usen, cal 

definir-ne el rang (valors mínim i màxim) i si l’escala es positiva o 

negativa vers la valoració, és a dir, si obtenir un valor 1000 en un 

determinat criteri amb un mínim 0 i màxim 2500 és un aspecte positiu o 

negatiu per la valoració del criteri. 

 

3.4 Desenvolupament de la metodologia. 
3.4.1 Solucions proposades. 

 Un cop analitzat el problema es proposen 4 possibles solucions: 

 

• Virtualització d’una màquina MS-DOS amb el software Vm-Ware (a 

partir d’ara aquesta solució l’anomenarem VmWare). 

 

• Instal·lació de l’eina que executa l’entorn MS-DOS com a instància 

virtual dins el sistema Windows (DosBox versió 0.63, a partir d’ara 

DosBox). 

 

• Reparticionar el portàtil creant una partició específica FAT32 per a 

MS-DOS ( A partir d’ara Part). 
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• Programar directament el Business Game en un altre llenguatge que 

sigui compatible amb la família de Sistemes Operatius Windows NT 

(NT, XP, 2000). El llenguatge proposat per n’Àngel Roset és el Delphi 

7 (A partir d’ara Delphi). 

  

3.4.2 Criteris d’avaluació 

 Totes les variables qualitatives segueixen el següent procediment de 

quantificació: 

  Molt 

Dolent 
Dolent Regular Bo Molt Bo 

Puntuació 0 0,25 0,50 0,75 1 

Fig. 23 Taula de quantificació de criteris qualitatius. 

 

 A continuació s’enumeren de major a menor importància els criteris 

que s’han avaluat. 

o Criteri 1 (USABILITAT22): Qualitatiu. Avalua el grau de 

satisfacció de l’usuari final amb la usabilitat de la solució 

obtinguda. Pel que fa aquelles solucions que no es poden 

testejar (Delphi), s’entén que els criteris de qualitat del 

producte final en aquest cas (el nou programa en Delphi7) 

serien els adequats.  

 

o Criteri 2 (FACILITAT D’US): Qualitatiu. Avalua el grau 

de satisfacció de l’usuari final amb la facilitat d’ús de la 

solució proposada. 

 

o Criteri 3 (COST HORES): Quantitatiu. Avalua el nombre 

d’hores dedicades a proporcionar la solució per part del 

projectista. Òbviament es una variable que quantifica en 

negatiu (A major valor, pitjor valoració en el criteri). 
                                       
22 Cal entendre, en aquest cas, el terme USABILITAT com la correcta interacció i 
productivitat pel que fa a poder gaudir al mateix temps de totes les funcionalitats 
d’un sistema operatiu modern  (impressió, email, etc.) amb l’execució del Business 
Game al mateix temps  
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o Criteri 4 (COST ECONÒMIC): Quantitatiu.  Avalua el 

cost econòmic en € de la solució proposada.  

 

o Criteri 5 (FIABILITAT): Qualitatiu. És tracta d’avaluar 

durant un mínim de 30 cicles d’execució el correcte 

funcionament de la solució proposada. En el cas de Delphi7, 

es considera que el producte final compliria aquest requisit. 

 

o Criteri 6 (INDEPENDÈNCIA TECNOLÒGICA): 

Qualitatiu. S’entén en aquest cas per independència 

tecnològica, el grau de suport necessari per part de l’usuari 

final vers qui implementa la solució. Una valoració positiva 

indica un grau baix de dependència.  

  

o Criteri 7 (FUTUR): Qualitatiu. Avalua si la solució 

proposada aporta algun valor afegit de cara al futur, tenint 

en compte que aquest projecte de final de carrera especifica 

i dissenya el business game sobre el que s’està avaluant els 

criteris. 

 

o Criteri 8 (COST/UTILITAT): Qualitatiu.  Valoració 

subjectiva per part de l’usuari final pel que fa a la relació 

cost/utilitat de la solució proposada. 

 

o Criteri 9 (SATISFACCIÓ): Qualitatiu. Valoració 

subjectiva de l’usuari final pel que fa a la satisfacció de la 

solució proposada. 

 

o Criteri 10: (COST TECNOLÒGIC) : Quantitatiu. Valoració 

per part del projectista de la qualitat tecnològica de la 

solució proposada. Escala 0-10 avaluada positivament. 
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3.4.3 Avaluació multicriteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 Quadre presa de decisions multicriteri. 
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3.5 Anàlisi de resultats. 
 A primer cop d’ull, pot resultar sorprenent que l’opció amb millor 

puntuació sigui la d’implementar directament el programa GW-BASIC en 

Delphi malgrat els costos i l’opinió negativa per part del projectista a nivell 

tecnològic. Aquest fet ens ha de fer notar, i per tant, cal remarcar la 

importància de l’ordre i la ponderació en els criteris seleccionats i el grau de 

subjectivitat aportat pels avaluadors en aquells criteris que són qualitatius. 

 No obstant, si profunditzem una mica, el que reflexa el resultat és  

l’obsoleta que ha quedat la versió actual del business game. Tant obsoleta, 

que malgrat poder seguir usant-la, en sistemes operatius més moderns que 

l’MS-DOS 6.22, és preferible una implementació directa en un altre 

llenguatge de programació. El resultat obtingut a la presa decisions 

multicriteri, malgrat sembli contradictori, ens indica que el 

problema d’aquest software no és que es pugui seguir utilitzant de 

la mateixa manera en sistemes operatius més moderns. El que 

reflecteix i justifica, és la necessitat d’assolir els objectius que es 

proposa el propi projecte de final de carrera pel que fa a la 

construcció d’un nou sistema.  

 Aquest últim anàlisi ratifica la necessitat de realitzar el propi projecte 

de final de carrera especificant i dissenyant un nou business game que 

aporti, entre d’altres coses, tots els factors que han acabat fent guanyadora 

l’opció de Delphi. 

 

3.6 Implementació solució seleccionada. 
 Davant la impossibilitat de portar a fi la solució proposada per la 

presa de decisions, s’opta per la segona opció millor valorada: VmWare. 

 Des de la tardor de 2006, el business game s’executa en una 

màquina virtual MS-DOS 6.22 VmWare23 des del propi sistema operatiu 

Windows XP. Això permet una correcta execució del programa gw-basic i 

una interconectivitat (carpetes, impressores, xarxa, etc.) molt positiva amb 

les eines que aporta el sistema operatiu Windows XP. 

                                       
23 Solucions en l’àmbit de la virtualització vmWare. http://www.vmware.com 
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4 FASE 2: Desenvolupament del nou sistema. 

 
4.1 Especificació de Requisits del Sistema 

 

4.1.1 Introducció. 

 Com s’ha comentat a l’apartat 2 de la memòria, s’usaran els 

artefactes de la metodologia Volere que s’han considerat més adients per 

tal d’especificar els requisits del sistema. Cal recordar que la metodologia 

definida a (10) està pensada per a que el resultat sigui un document 

autocontigut, considerant la pròpia especificació de requisits com un propi 

projecte. Cal remarcar que alguns dels requisits no funcionals s’han extret 

de les següents fonts bibliogràfiques (13), (14). 

  

4.1.2 Propòsit del Sistema. 

 El propòsit del projecte és facilitar la comprensió dels continguts 

bàsics d’un curs d’iniciació a l’economia d’empresa mitjançant una aplicació 

basada en el joc competitiu. Els continguts i relacions parteixen d’una 

aplicació ja existent implementada per n’Àngel Roset. 

 S’entenen com a continguts bàsics d’un curs d’iniciació a l’economia 

d’empresa (3), (2), (4), (5): 

 

4.1.2.1 Conceptes i Estructura General. 

• Definició dels preus dels productes. 

• Estimació de la Demanda. 

• Anàlisi del Punt Mort. 

• Elasticitat del Preu. 

• Direcció per objectius. 

• Despeses fixes / vendes. 

• Despeses / Plantilla. 

• Vendes / Màquina. 
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4.1.2.2 Resultats 

• Rendiment de les vendes. 

• Rotació de l’actiu. 

• Rendiment dels actius. 

• Rotació dels capitals propis. 

4.1.2.3 Finances. 

• Fons de maniobra relatiu. 

• Endeutament. 

• Qualitat del deute. 

• Solvència. 

• Liquiditat. 

4.1.2.4 Productes. 

• Dispersió ABC. 

• Homogeneïtat comercial. 

• Innovació pròpia. 

• Inversió per productes. 

4.1.2.5 Comercial. 

• Expansió de les vendes. 

• Mercats – Productes. 

• Diferenciació comercial. 

• Quota de mercat. 

• Preu Producte-Mercat / Preu Competència. 

• Publicitat Productes / Vendes productes. 

• Promoció Mercat / Vendes Mercat. 

• Rendibilitat. 

4.1.2.6 Frabricació. 

• Coll d’ampolla. 

• Productivitat. 

• Ocupació Màquines. 

• Ocupació Plantilla. 

4.1.2.7 Logística. 

• Producte acabat als mercats. 
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• Producte acabat a fàbrica. 

• Matèries primeres. 

• Rotació de productes acabats. 

• Compres. 

 

4.1.3 “Elicitació” de requisits. 

 A continuació s’expliciten les fonts a partir de les quals s’han obtingut 

els requisits. 

• Codi Font existent GW-BASIC del Business Game. 

• Entrevistes amb n’Àngel Maria Roset. 

• Entrevistes Màrius Aguer.24 

• Enquestes alumnes Màster en Màrketing i Distribució 

anys 2007-2008 -2009 -2010 (veure Annex) . 

• Repositori de requisits de la referència bibliogràfica (9). 

• Requisits no funcionals definits a (15), (14) per a 

sistemes Web. 

 

4.1.4 Parts involucrades en el sistema (Stakeholders). 

4.1.4.1 El Customer. 

  En aquest cas, considerem client del sistema al Sr.  

 Màrius Aguer. Com a objectiu principal té que els alumnes matriculats 

 al Màster en Màrketing i Logística quedin satisfets després de cursar 

 l’assignatura del Business Game. També és un objectiu principal que 

 els alumnes associïn i assimilin correctament els conceptes que 

 introdueix el sistema. 

4.1.4.2  Altres parts involucrades. 

  Amb l’únic propòsit d’enumerar-los: 

• Alumnes Màster en Màrketing y Distribució. 

• Programador del business game inicial (Àngel Roset). 

                                       
24 Director del Màster MBA en Direcció i Organització d’Empreses i del Màster en 
Màrketing y Distribució a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
http://es.linkedin.com/pub/marius-aguer-upc/1b/6ba/389 
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4.1.5 Usuaris Finals del Sistema. 

 En aquest apartat s’analitzen els usuaris finals que tindrà el sistema, 

és a dir, aquelles persones que l’utilitzaran. Malgrat la estigui fora de 

context (ja que es tracta del diagrama d’actors del sistema en UML), 

gràficament, la Fig. 25 és una bona representació amb l’objectiu de facilitar-

ne la comprensió. 

uc Actors

Usuari

Jugador Administrador

 

Fig. 26 Diagrama UML d'Actors del Sistema. 
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4.1.5.1 Usuari Administrador del Sistema. 
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4.1.5.2 Usuari Jugador. 

 

 

4.1.5.3 Usuari Director General. 

Una de les raons d’haver introduït la Fig. 27 en la descripció dels 

usuaris del sistema és veure que l’Usuari Director General és una 

especialització de l’usuari Jugador, només cal tenir en compte: 
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4.1.6 Prioritat dels Usuaris. 

4.1.6.1 Usuaris Clau 

L’usuari més important del sistema és el Jugador (i Director General 

entès com a Jugador). L’èxit del sistema, de la seva comercialització i del 

seu ús en el futur depèn de l’aprofitament que l’usuari Jugador en realitzi. 

Òbviament, paral·lelament als objectius acadèmics que acompanyen al 

Jugador, també cal tenir molt en compte tots aquells requisits (amb grau de 

satisfacció o insatisfacció alts) obtinguts a partir dels alumnes entrevistats i 

de les enquestes realitzades. 

 

4.1.6.2 Usuaris secundaris 

 L’usuari administrador és un usuari important ja que la configuració i 

desenvolupament del joc en depenen. L’èxit de l’aplicació depèn en bona 

mesura de la correcta configuració de cadascuna de les partides que es 

realitzen. En aquest cas, hem considerat a l’usuari administrador com usuari 

secundari perquè els explotadors comercials del sistema seran els 

encarregats d’administrar-lo. Aquest fet fa que el risc associat a la 

inexperiència de l’usuari administrador es redueixi.  

 

4.1.7 Participació dels usuaris. 

 En l’elaboració de requisits del sistema han participat activament els 

usuaris actuals del business game desenvolupat en GW-BASIC. Tant 

l’administrador actual, com els alumnes del Màster en Màrketing i 

Distribució de la UPC durant els anys 2007-2008-2009-2010. 

 El fet que conflueixin en l’usuari administrador un dels stakeholders 

més importants (Àngel Roset) fa que en el procés d’elicitació (tal com s’ha 

comentat anteriorment) hagin convergit en una mateixa persona: 

• Programador inicial del Business Game. 

• Administrador actual del Business Game. 

• Professor actual de l’Assignatura Business Game a la 

UPC. 

• Futur usuari administrador del Nou Sistema. 
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 Pel que fa als Jugadors, s’han realitzat entrevistes en les diverses 

edicions del Business Game actual. L’annex 11.3 presenta l’enquesta inicial 

que s’ha realitzat als alumnes del Màster durant aquests anys. 

 Pel que fa al resultat de les enquestes, aquestes reflecteixen una 

preocupació (disgust, malestar) cada cop més intensa pel que fa a 

l’exigència a nivell tecnològic, d’usabilitat i d’aparença de l’aplicació actual. 

 

4.1.8 Usuaris de Manteniment. 

 Donada la dimensió actual del futur sistema, i el contingut del 

document executiu del projecte de pla d’empresa adjunt en aquesta 

memòria, els usuaris de manteniment del sistema a tots els nivells 

(completesa i correctesa dels paràmetres) i manteniment físic de servidors i 

aplicacions seran els membres inicials de l’estructura de l’empresa. 

 

4.2 Restriccions del projecte 
 

4.2.1 Restriccions de la solució. 
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4.3 Fets rellevants i suposicions. 
 En aquest apartat s’enumeren quins fets i suposicions es tenen en 

compte pel que fa a l’entorn i la naturalesa del sistema i dels usuaris. 

• Els usuaris que accedeixen a aplicacions a través del Web 

acostumen a no recordar els noms d’usuari i els passwords 

amb els quals poden accedir als serveis. 

� Es suposa que els usuaris tindran una via d’accés 

alternativa per posar-se en contacte amb 

l’administrador del sistema i poder recuperar les 

dades d’accés. 

• Als usuaris d’Internet no els agraden les pàgines que 

triguen molt en carregar o que els fan esperar massa 

estona (o no se’ls comunica adequadament) en determinats 

processos que realitza el sistema. 
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• La terminologia usada en el Business Game pot resultar 

carregant i/o incomprensible per usuaris no familiaritzats 

amb els aspectes econòmics del joc. 

� Es suposa que els usuaris del sistema coneixen la 

terminologia usada al Business Game. 

 

� Es suposa que els usuaris tenen els coneixements 

necessaris per navegar a través del Web. 

 

� Es suposa que l’usuari administrador té coneixements bàsics 

d’OCL per tal d’entendre les funcionalitats que el sistema 

pot arribar a oferir-li. 

 

4.4 Requisits funcionals del sistema. 
 

4.4.1 Traçabilitat i dependències entre requisits i casos d’ús. 

  Si recordem la plantilla amb la que es basava la metodologia Volere 

per explicitar els requisits (Fig. 28) veurem que dedica dos camps a 

especificar quins dependències hi ha entre els requisits i els casos d’ús. Amb 

l’eina Enterprise Architect podem determinar gràficament aquestes 

dependències. A més, podem extreure en qualsevol moment un informe de 

traçabilitat. El gran avantatge és que si es canvia qualsevol requisit, cas 

d’ús, o relació, automàticament s’actualitzen les dependències. 

 custom Requisits Funcionals

 

Fig. 29 Gestió de dependències entre requisits i casos d'ús amb Enterprise Architect. 
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 A continuació s’expliciten quins són els requisits funcionals del sistema, és a dir, s’especifica què ha de permetre el 

sistema. 
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4.5 Requisits no funcionals del sistema. 
  

 Els següents aparts defineixen quins són els requisits no funcionals 

del sistema. Aquests requisits es refereixen a com ha de ser el sistema i 

no al que fa. 

  

 Tot seguit, abans de definir cadascun dels tipus de requisits no 

funcionals (consultar (10)), es presenta una petita descripció i exemple per 

a cada tipologia.  

 

 

Fig. 30 Descripció Requisits No Funcionals. © Mastering the Requirements Process (10). 
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4.5.1 Look & Feel. 
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4.5.2 Usability and Humanity 

 

4.5.3 Performance 
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4.5.4 Maintainability and Support 
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4.5.5 Security 
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4.5.6 Legal 

 

 

 

 

 

 

(16), (17), (18), (19), (20), (21) 
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4.6 Waiting Room. 
 Tots aquelles proposicions que han estat aportades per part dels 

stakeholders, no incloses a l’especificació actual de requisits, però que 

aportarien un valor afegit important pel sistema en futures ampliacions, 

s’han inclòs dins aquest apartat. Queden a la sala d’espera: 

 

• Que el sistema sigui multilingüe. 

 

• Que el sistema permeti la interacció (missatgeria, etc). 

entre els diferents Jugadors (tant pels propis companys 

d’empresa com els competidors). 

 

• Que el business enllaci amb les definicions o exemples 

necessaris en aquells termes que es considerin importants 

per tal que el jugador pugui aprendre o comprendre insutu 

el significat dels mateixos. 

 

• Que l’Estat i les Entitats Bancàries també es considerin com 

a jugadors del sistema i puguin anar variant les condicions 

macroeconòmiques del Business Game. 

 

•  Si el business es desenvolupa dins el marc d’un Màster o 

Curs determinat, els professors de les matèries relacionades 

amb conceptes que apareixen al business game puguin 

participar d’alguna manera en el joc (assessorament, 

comentaris, valoració de les decisions preses, etc.). 
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5 Esquema Conceptual del Sistema. 

5.1 Introducció. 
 Fins ara s’ha introduït l’entorn i el funcionament 



  

Pàg. 83 
 

Especificació i disseny d’un business game 

 

6 Disseny del Sistema. 

6.1 Introducció. 
 Un cop hem pogut determinar què ha de fer el sistema i hem 

especificat la informació que necessita el sistema per poder oferir les 

funcionalitats que li encomanem (Especificació de l’Esquema Conceptual), 

queda la no menys important de determinar com arribarem a la 

implementació del sistema de manera eficient, econòmica, permetent la 

reutilització dels components generats i aprofitant l’experiència d’altres 

models de disseny ja implementats anteriorment (patrons). 

 L’objectiu d’aquest apartat és realitzar el disseny del sistema 

especificat anteriorment, remarcant les decisions de disseny que s’han 

aplicat, els patrons utilitzats i posant especial èmfasi en l’especificitat de la 

implementació de sistemes desenvolupats en entorns Web. 

 

6.2 Arquitectura Física del Sistema. 
 S’ha optat pel paradigma client-servidor. El servidor web utilitzat és 

Apache. A més, la seva combinació amb Php està àmpliament contrastada. 

Al servidor web s’activarà el mòdul rewrite per disposar del motor de 

reescriptura de URLs d’Apache. Aquest mòdul permet interceptar les URLs 

que rep el servidor i reescriure-les mitjançant expressions regulars. Aquesta 

traducció es realitza mitjançant l’arxiu .htaccess que funciona com a porta 

d’entrada de les peticions HTML. Usant aquesta configuració podem crear 

URLs fictícies que es tradueixen a nivell local en direccions reals vàlides. 

 El SGBD serà mySQL, donades les excel·lents prestacions i el tipus de 

llicència pública que de moment suporta. 
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6.3 Arquitectura Lògica del Sistema.  
 A nivell lògic, el sistema Web dissenyat seguirà una estructura en 3 

capes. 

• Capa de Presentació: La capa de presentació és l’encarregada de 

construir les pàgines sol·licitades per les peticions dels usuaris. Les 

peticions web seran processades a l’arxiu .htaccess del servidor i 

reenviades a un controlador específic, que en funció del tipus d’usuari 

que sol·liciti la vista, crearà la pàgina necessària (actua com a 

Discriminador). Les pàgines estaran suportades per una plantilla base 

a partir de la qual seran construïdes. Els estils de la pàgina 

s’aconseguiran amb arxius CSS vinculats. Cada pàgina que es creï 

contindrà el seu fitxer d’estils propis i heretarà de la plantilla els seus 

estils. A més, tota la pàgina contindrà un fitxer javascript associat per 

tal de crear el nivell d’interacció adequat a cada pàgina. 

  

• Capa de Domini: La capa de domini és la que conté la lògica 

necessària per manipular les dades generades per les peticions del 

client. La capa de domini farà d’intermediària entre la capa de gestió 

de dades i la capa de presentació. La seva funció serà gestionar, 

consultar i manipular les dades necessàries per servir les peticions 

del client. En aquest cas, la lògica d’aquesta capa és senzilla, ja que 

s’ha decidit que la persistència sigui completa a nivell de la capa de 

domini, sent la capa de dades l’encarregada de gestionar tota la 

informació a partir de transaccions que el domini s’encarregarà de 

distribuir. 

 

• Capa de Gestió de Dades: La capa de gestió de dades s’encarrega de 

la interacció entre la capa de domini i el Sistema Gestor de Bases de 

Dades, que en el nostre cas serà mySQL. Per tal d’oferir un nivell 

d’independència entre ambdues capes, s’opta per aplicar el patró de 

disseny DAO (Data Access Object). Aquest patró ens permetrà 

encapsular a nivell de transacció tots els accessos a la base de dades.  

Val la pena remarcar les similituds existents entre el model 
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ActionRequest (DomainEvent,Queries) desenvolupat als capítols 11 i 

12 de (12) i la manera com aquest patró de disseny diferencia les 

consultes orientades a la modificació de dades o la consulta de les 

mateixes. Hi ha un clar paral·lelisme entre ambdós patrons 

transacció, sent el primer un clar exponent de l’encapsulament de la 

lògica del domini dins l’esquema conceptual i l’altre la delegació total 

de les funcionalitats del mateix domini a la capa de dades. Aquest fet 

ens pot fer pensar que en entorns Web, on la persistència dels 

elements del domini no existeix, especificar seguint el model 

Transacció (ActionRequest, etc.), acaba portant a que la pròpia 

modelització conceptual de la capa de domini, acabi apareixent 

gairebé mimèticament a l’esquema del model de dades. 

 

6.3.1 Capa de Presentació. 

6.3.2 Capa de Domini. 

6.3.3 Capa de Gestió de Dades. 
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7 Camí de la implementació 

7.1 Introducció. 
 En aquest apartat es presenta l’entorn de desenvolupament que 

s’utilitzarà per la implementació  d’aquest projecte i una petita pinzellada de 

totes les tecnologies i eines que els implementadors del sistema tindran al 

seu abast. 

 
7.2 Descripció de l’entorn de desenvolupament, tecnologies 

d’implementació. 
 El software i eines que s’utilitzaran en aquest projecte són les 

següents: 

• Zend Studio: És un entorn integrat de desenvolupament per al 

llenguatge de programació en PHP orientat al desenvolupament 

d’aplicacions web. Aquest entorn s’utilitzarà per fer tota la 

programació de codi php, html, javascript i css del projecte. 

 

• Enterprise Architect:  També l’Enterprise Architect és capaç de 

baixar fins al nivell d’implementació. És pot utilitzarTambé s’utilitzarà 

per generar automàticament una part del codi de les classes DAO, 

concretament les sentències d’insert, delete i update. Per això 

s’hauran de programar unes plantilles que es mostraran en el 

següent apartat.  

 

• SQLyog Enterprise: Administrador de bases de dades MySQL. 

S’utilitzarà per gestionar la base de dades, crear les sentències select 

i els triggers. 

 

• Prototype: Llibreria que proporciona una capa molt còmoda per la 

utilització d’AJAX i DOM. 

 

• Scriptaculous: Llibreria Javascript per millorar la interfície dels 

espais web. Disposa d’un motor d’efectes visuals. Aquest projecte la 

utilitzarà per realitzar “drag and drop” i d’altres efectes visuals. 
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• Firebug: És una extensió per al navegador Firefox pels programadors 

web. Amb aquesta eina es pot analitzar la velocitat de càrrega, 

l’estructura DOM, editar i depurar el codi font. En aquest projecte 

s’utilitzarà sobretot per analitzar l’enviament de paràmetres per post i 

les respostes XML recollides per AJAX. 

 

• Web Developer: És una extensió per al navegador Firefox que 

permet comprovar l’adequació del codi HTML als estàndards web. Té 

moltes opcions per comprovar els contenidors del tipus div, 

visualitzar els seus atributs, comprovar i manipular els CSS vinculats 

a la pàgina... S’utilitzarà per depurar i pel disseny gràfic de l’espai 

Web. 

 

• Mon Yog: És un  monitor web de MySQL, que ens permet identificar 

problemes MySQL de forma ràpida i senzilla. És una aplicació que 

monitoritza el servidor MySQL (historial de connexions, logs Innodb, 

taules i threats, tràfic de xarxa...). 

 

• Adobe FLEX 3: És una expressió que inclou un seguit de tecnologies 

publicades a partir del març de 2004 per Macromedia per tal de donar 

suport al desenvolupament d’Aplicacions Enriquides d’Internet, 

referides a la seva plataforma propietària flash. Flex minimitza de 

forma elegant els problemes que els programadors tradicionals 

d’aplicacions van plantejar alhora d’adaptar la metàfora de l’animació 

a la idea original amb la que es va construir Flash. Flex preveu un 

flux de treball i un model de programació que és familiar als 

desenvolupadors d’aplicacions.  

 

• JavaScript: És un llenguatge de programació interpretat, és a dir, 

que no requereix compilació, i que s’utilitza principalment a pàgines 

web, amb una sintaxi molt semblant a la del llenguatge Java i el 

llenguatge C. Tots els navegadors moderns interpreten el codi 
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JavaScript integrat inclòs a les pàgines web. Per poder interactuar 

amb una pàgina web el llenguatge JavaScript necessita d’una 

implementació del DOM. 

 

• DOM: És l’acrònim de Document Object Model. A nivell conceptual no 

és més que un model per mitjà del qual els navegadors i scripts 

poden accedir i modificar dinàmicament els continguts i estils dels 

documents HTML i XML. La idea general de DOM és presentar els 

documents com una jerarquia d’objectes Node (nodes) que a la 

vegada implementen altres interfícies més especialitzades. Alguns 

tipus de nodes poden tenir fills de vàries tipologies, mentrestant 

d’altres són nodes fulla i no poden tenir res a sota d’ells a l’estructura 

del document.  

 

Fig. 31 Representació de tots els Models DOM. (16) 
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• AJAX: És l’acrònim per Asyncrhonous Javascript and XML. El 

funcionament bàsic d’AJAX és el següent:   

i. Un usuari provoca un “event”. 

ii. Es crea i configura un objecte XMLHttpRequest. 

iii. L’objecte XMLHttpRequest realitza una crida al servidor. 

iv. La petició es processa al servidor. 

v. El servidor retorna un document XML amb el resultat. 

vi. L’objecte XMLHttpRequest crida a la funció callback() i 

processa el resultat. 

vii. S’actualitza el DOM de la pàgina associada a la petició, amb 

el resultat retornat. 

 

• CSS: És l’acrònim de Cascading Style Sheets, és un senzill 

mecanisme que descriu com es mostrarà un document a la pantalla o 

com s’imprimirà. S’utilitza per determinar l’estil de documents HTML i 

XML, separant el contingut de la presentació. L’ús de CSS permet, 

entre altres moltes coses, ajustar els marges, els paddings, l’alçada i 

l’amplada, el tipus de posicionament, colors, tipus i estils de lletra, 

mida del text d’un element html, ... (Totes aquestes propietats es 

poden associar a un identificador, al que únicament es fa referència 

des del fitxer HTML o XLM). Un dels inconvenients més importants és 

que els Style Sheets s’han d’adaptar a cada tipus de navegador, ja 

que no tots segueixen la mateixa notació. 

 

• Htaccess: (Accés d’Hiper-Text) és el nom que es dóna per defecte a 

l’arxiu de configuració dels directoris d’Apache. Habilita la 

personalització de la configuració de les directrius definides a l’arxiu 

de configuració principal. Permet múltiples configuracions però en el 

cas d’aquest projecte s’utilitzarà per reescriure les URL’s i remetre les 

peticions al controlador apropiat. Per fer la interpretació de les URL’s 

als arxius concrets s’utilitzaran expressions regulars. 
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7.3  

Esbós pla de viabilitat empresarial 

8 Pla d’Empresa. 

8.1 Introducció 
Aquest document és un resum del pla d’empresa de Makroset, idea 

desenvolupada dins el context del PFC “Especificació i disseny d’un 

business game” 

  

8.2 Sector, empresa i productes 
 El nom de l’empresa serà: Makroset SL. El seu logotip: 

 

 

 

8.3 Descripció de la idea 
La intenció és crear una empresa que aprofiti el coneixement del 

buseness game desenvolupat en basic pel Sr. Roset, i que ofereixi tres 

productes diferenciats: 

• Educació presencial a màsters en iniciació a l’economia d’empresa. 
 

8.4 Descripció inicial producte. 
 

8.4.1  Producte Educació presencial a Màsters. 

 Actualment s’està realitzant cada any, dins el context del Màster en 

Màrketing i Logística de la Fundació UPC, una assignatura de business game 

on s’utilitza l’eina creada i desenvolupada propietària del senyor Roset. 

 

 L’objectiu es modernitzar i ampliar les funcionalitats del producte, per 

tal de que aquest sigui més competitiu i poder oferir-lo a altres clients o 

entitats. 
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8.4.2 Anàlisi de Porter. 

 

8.4.2.1 Proveïdors 

 No observem una amenaça d’integració vertical per part dels 

proveïdors, degut a la singularitat que suposa oferir un servei amb una 

implantació tant dilatada en el temps i contant com a valor afegit principal 

la participació en els cursos del Sr.Roset, així com la xarxa de contactes de 

la que disposa. 

 

 Tanmateix no advertim una dependència envers algun producte 

d’algun proveïdor en especial ja que els serveis que oferim toleren fàcilment 

l’aplicació d’alternatives en el producte i, a demés, el propi dinamisme 

empresarial que volem aplicar al joc i al suport tecnològic fa que podem 

valorar diverses opcions en els productes demandats.   

 

 D’altre banda, la possible concentració dels proveïdors del maquinari 

emprat en el joc no seria un problema ja que només demandaríem 

productes en intervals de temps considerables i no tindríem una 

dependència molt gran.  

 

 En conclusió disposem versatilitat y independència en la relació amb 

els proveïdors. 
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8.4.2.2 Clients 

 Seria una possible amenaça d’integració vertical que un client penses 

que el servei que ha rebut el pot organitzar ell mateix però la pròpia 

complexitat tecnològica en la configuració del joc i l’entorn es poc imitable. 

 

 Respecte a la concentració de clients, oferir formats de joc 

especialitzats en diverses tipologies de clients podria atomitzar el target de 

clients. 

 

 Respecte al volum de despesa del client, tenim a favor que els serveis 

innovadors ofereixen una major tolerància a preus i a demés es pretén 

enfocar a una despesa esglaonada per les necessitats del moment del client.  

 

 Les barreres d’entrada estan molt lligades a la confiança que 

cadascun dels clients té comprovada vers el producte i la persona que la 

gestionat els darrers 20 anys. No ens preocupen l’aparició de substitutius ja 

que amb una inversió periòdica pots seguir fent atractiu el negoci. 

 

 Com a conclusions del anàlisi sectorial es pot concloure que les 

tendències van canviant i es important analitzar cap a on va el canvi per a 

poder corregir el servei ofert.  
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8.4.3 Anàlisi DAFO 

 

AMENACES 

• Falta de clients. 
 
• Competència (plagi idea, 
competència tradicional). Cada 
entitat que ofereix productes o 
formació en aquest entorn, 
normalment posseeix el seu 
propi business game, 
normalment imposat per la 
matriu central de l’empresa. 
 
• Pujada tipus d’interès i 
conseqüències en el consum i 
finançament de l’empresa. 
 
• Canvi tendències i modes del 
mercat. 
 

 

PUNTS FEBLES 

• Inexperiència en el secor 
Xavier Laguna 
 
• Mancança de capital inicial. 
 
• Edat avançada del Sr.Roset 
 
• Tecnologia actual obsoleta 
abans de la implementació del 
disseny proposat al projecte. 
 

 

 

OPORTUNITATS 

• Oferir un producte a mida, 
consolidat i contrastat al llarg 
dels últims 20 anys a aquells 
clients que no posseeixen 
aquesta eina, o bé la que 
utilitzen no els resulta pràctica. 
 
• Creixement de l’interès per les 
noves tecnologies. 
 
• Abaratiment del cost 
tecnològic. 
 

 

FORTALESES 

• Qualitat del software i 
tecnologia (empresa formada 
per 1 expert en TI i 1 expert en 
Business Games) 
 
• Dinamisme en l’adaptació al 
canvi de tendències pel que fa al 
software i mentalitat del mercat 
i clients. 
 
• Contactes amb clients d’alt 
nivell. Tant institucionalment 
com en l’àmbit privat. 
 
• Negoci franquiciable. 
 
• Software totalment dinàmic i 
adaptable a les necessitats dels 
client. 
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8.4.4 Missió. 

L’objectiu fonamental a mig/llarg termini és el reconeixement de la 

Marca per part del mercat. El marketing estratègic s’orientarà a intentar 

aconseguir l’associació: Makroset = qualitat d’ensenyament = es pot 

aprendre jugant. 

El fet d’oferir un producte atractiu i amb un creixement i acceptació 

demostrat, ens fa pensar que estem davant d’un projecte ambiciós amb 

unes perspectives de creixement i d’èxit molt interessants.  

 

8.5 Investigació i anàlisi de mercat. 
 La tipologia del negoci fa que no sigui extremament crítica l’elecció de 

la ubicació de l’empresa. Aquest anàlisi i les seves conclusions s’estudien en 

l’apartat 4.4 d’aquest mateix document. 

 

8.6 Clients potencials, target. 
 Caldrà estudiar per tant, el comportament i els hàbits dels següents 

grups d’interès per tal de determinar com afectaran a l’estratègia de 

l’empresa. 

 Clients d’interès a estudiar: 

� Directors de Màsters en universitats de l’Estat. 
� Departaments d’ Empresa de les universitats de 

l’Estat. 
� Departaments de formació interna de grans 

empreses. 
 

8.7 Volum del mercat 
• Universitats que incloguin dins el seus plans d’estudis assignatures 

introductòries a l’administració i economia d’empresa. 
 

• Clients a nivell  privat per a formació interna. Actualment disposem 
de dos possibles clients. 

   

• Malgrat la majoria d’escoles de negocis tenen els seus propis business 
games, la rigidesa dels mateixos en molts aspectes, fa compatible 
l’explotació del business game Makroset amb els propis. Possibles 
escoles de negocis inicials: IESE, ESADE, ESERP, LA SALLE, ICT, EADA, 
EAE. 
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8.8 Futurs canvis en el mercat 
 La necessitat de les pimes requereix gent preparada i amb 

coneixements empresarials a totes les àrees de l’organització (tant 

enginyers, comercials, autònoms, proveïdors, clients, rrhh, etc.). Aquesta 

necessitat i les perspectives de creixement actuals pel que fa a l’evolució de 

l’economia en el nostre País, fan preveure que en els propers anys, 

consolidar aquests coneixements entre el personal de les organitzacions 

faran més factible allunyar-nos de la profunda crisi que ens està afectant.  
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8.9 Anàlisi de la competència 
 Business games ja creats per les pròpies escoles de negoci: 

 

Escola de Negocis Nom del Producte Contacte 

 
Intop Business Game  

 

BG IESE Manel Pérez 

 
Markstrat  

 

Business Appliance 
Jose Luís Alberto 

González 

Fig. 32 Business Games de la competència. 

 

 Ara bé, cap d’ells pot canviar o manipular el business game ni la seva 

lògica de funcionament. A més, el nivell del business no és adaptable, i 

normalment està enfocat a alumnes amb coneixements molt importants a 

nivell de gestió i comptabilitat. 

 

9 Pla de Marketing 

 

9.1 Ubicació de l’empresa (Place) 
 

Com el nostre producte es tecnològic i relacionat amb l’àrea de les ciències 

de l’educació. La ubicació de l’empresa es irrellevant. El desenvolupament 

es realitza insitu allà on proposi el client. També es poden llogar aules 

temporalment (consultat preu de sales a l’Hotel Campus de la UAB, el 

col·legi d’Enginyers Industrials també ofereix l’oportunitat de llogar aules 

per a realitzar activitats).  
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9.2 Política de preus 
 Pel que fa a aquest apartat, i dins el marc del desenvolupament del 

PFC, s’ometen els serveis i preus associats. 

 

9.3 Polítiques de Servei i Garanties 
 

9.3.1 Garanties Makroset 

Es de vital importància garantir aquests punts:  

 

• Un correcte funcionament del sistema 
• Facilitat d’ús de cara a l’usuari. 
• Assistència in situ del professor 
• Valoració de resultats amb els gestors que contracten el 

servei. 
 

9.4 Publicitat i promoció 
 

En aquest apartat, principalment cal destacar la voluntat de propiciar 

a mig termini la competició inter-universitària o inter-escola de negocis.  

 

9.4.1 Elements de promoció y publicitat de Marca y fidelització 

del Client 

 

• Universitats: Cartells i documents publicitaris en centres universitaris 

i campus. 

• Imatge empresarial: Disposarem de diversos logotips que oferiran 

una imatge de serietat, innovació i qualitat en l’ensenyament. 

• Web: Disposarem d’una pàgina web des d’on es podran fer reserves, 

veure informació sobre els business actius, portfolio de clients, etc. 

• Merchandising: Oferirem una gamma de productes útils i atractius 

que es podran aconseguir segons l’assoliment i els resultats obtinguts 

en el joc. 

• Franquícia: Franquiciar el negoci ens permetrà expandir-nos i donar-

nos a conèixer més àmpliament, potser a llarg termini 

internacionalitzar la idea.



  

Pàg. 99 
 

Especificació i disseny d’un business game 

 

10 Pla d’Operacions 

 Actualmet s’està utilitzant la versió BASIC del producte per donar 

classes dins el Màster en Màrketing i Logística de la Fundació UPC. 

 

 Al mateix temps, s’està negociant amb vàries empreses la possibilitat 

d’oferir cursos de formació a comandaments mitjos. 

       

10.1.1  Necessitats materials 

 

• Servidor Web. 
• Material Docent: guies de curs. 
• Contractació de domini Internet, comptes @. 
• Targetes presentació empresa. 
• Telèfon mòbil per professor. 
 

10.1.2 Personal  plantilla necessari: 

• Inicialment únicament els popis socis de la SL formen part de la 
plantilla més un suport comercial per part de na Carme Armengol. 

 

10.2 Equip directiu i estructura de personal 
10.2.1 Organigrama 
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10.3 Formulació jurídica de l’empresa 
 L’empresa es constituirà com una societat limitada constituïda per 

n’Angel Roset i en Xavier Laguna. El capital inicial serà de 20.000€. La junta 

general de socis nombra n’Àngel Roset com a únic administrador. 

 

10.4 Participació en l’accionariat dels socis 
 La participació dels socis en l’accionariat respon a l’aportació inicial de 

capital: cadascun aportarà 10.000€.  

 

11 Riscos i problemes crítics: Pla de Contingències 

11.1 Riscos d’acceptació 
 

Risc Solució 

Pèrdua de clients actuals. 
Promoció i publicitat. Previsió de 

pèrdues. 

Mala resposta al producte 

Adaptar l’oferta als gustos i 

necessitats dels clients 

(desenvolupament conjunt amb els 

propis clients) 

Competència 

Barreres d’entrada: forta inversió. 

Avantatge competitiu: serem els 

primers en tenir la tecnologia i el 

software. Els socis, com a enginyers 

informàtics, aporten el know-how 

necessari per a poder canviar el 

software en poc temps i a baix cost. 

Impagats 

El baix nombre d’impagats que 

poguem tenir ja està previst en els 

comptes. 
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11.2 Riscos d’infrastructura 
 

Risc Solució 

Dificultats tècniques 

Tenir sempre una persona 

encarregada del correcte 

funcionament dels elements 

tecnològics 

Despeses imprevistes 

d’infraestructura IT 

La línia de crèdit ens aportarà la 

liquidesa necessària per cobrir les 

despeses. Proposar SLA en les 

condicions inicials del contracte als 

nostres clients. 

Desastres naturals, industrials, 

incendis i inundacions 
Tindrem una assegurança 

Vulnerabilitat del software 

El software serà sotmès a proves 

exhaustives de càrrega, d’estrès i 

d’atac. 

 

 

11.3 Riscos derivats del personal 

Risc Solució 

Absentisme, indisposició o qualsevol 

altra causa de no presentació 

temporal al treball. 

En el cas dels directius, serà 

habitual que cadascú pugui cobrir 

altres llocs segons les necessitats 

Baixa permanent o a llarg termini 

En el cas dels directius, farà falta 

trobar una altra persona que pugui 

cobrir el seu lloc. 

Difusió de la idea 

Els avantatges competitius i 

l’arrelament que ens haurà 

proporcionat el temps de 

funcionament faran que l’aplicació 

de la mateixa idea per part de 
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possibles competidors sigui poc 

esperançadora. 

Deficiències en l’organització 

La comunicació entre els directius 

serà suficientment bona per evitar-

les. 

 

11.4 Riscos financers 
 

Risc Solució 

Previsions negatives de tresoreria 

Disminuir la despesa en promoció i 

publicitat buscant altres vies més 

econòmiques. 

 

Reduir el sou dels socis fundadors 

 

Reduir el personal. 

Descobert de tresoreria Pòlissa de crèdit 
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12 Pla financer 

12.1 Previsió de comptes de resultats (2 anys) 
12.1.1 Compte de resultats (1r Any) 

 Els ingressos pel primer any, tenint en compte la fase 

d’implementació del nou sistema seran de: 9850  € 

 I finalment, el total del cost  esperat pel primer any es de: 11850 € 

 Marge brut = Vendes – Costos = -2000 € 

 No es preveuen despeses Financeres per tant el Benefici abans 

d’Impostos (BAI) es igual al Marge d’Explotació - Amortització. 

 BAI = -2000 € Al ser negatiu ens estalviarem els impostos del primer 

any. 

 Total de benefici després de Impostos de -2000 € 

 

12.1.2 Compte de resultats (2n Any) 

 Al arribar al segon any, es preveu que el nombre de clients que 

vindran al restaurant anirà en augment fins estabilitzar-se en un 80% 

d’ocupació, que es la quota de mercat que ens fixem. Podrem estudiar la 

estacionalitat mensual, on es preveu que la facturació tindrà baixades en 

èpoques estivals o d’exàmens i pujades per Nadal i finals d’exàmens, tot i 

que es probable que unes anul·lin a les altes. 

 Total d’ingressos de: 43450 € 

 Els costos directes son de: 25600 € 

 Marge brut = Vendes – Costos = 17850 € 

 En el segon any tampoc es preveuen despeses Financeres.  

 BAI = 17850 € 

 En aquest punt traurem profit del beneficis negatius del exercici 

anterior, per tant ens aprofitarem de les Bonificacions per impostos 

negatius (BINS). 

 BAI-BIN = 15850 € per tant aquest segon paguem impostos. 

 Total de beneficis abans d’impostos= 15850 €  

 CASH FLOW = Total de benefici desprès d’Impostos = 11887 € 
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12.2 Previsió de Balanços 
 

12.2.1 Balanç inicial  

 

 

ACTIU IMMOBILITZAT 

 

ACTIU CIRCULANT 

 

TRESORERIA 

IMMATERIAL 

0 € 

EXISTENCIES 

 

CASH 

20000 € 

FIANÇA 

 

  

MATERIAL   

 

 Total actiu = 20000 € 

Pel que fa al passiu disposarem de: 

• Finançament propi repartit en 10.000 € aportats per cada soci. 
Balanç inicial = Actiu  =  Passiu = 20.000 € 

 

12.2.2 Balanç primer any 

 

 

ACTIU IMMOBILITZAT 

 

ACTIU CIRCULANT 

 

TRESORERIA 

ACTIU ANTERIOR 

 

20000-2000 € 

 

EXISTENCIES 

 

CASH 

18000 € 

 

AMORTITZACIÓ 
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Total actiu  = 18000 € 

Pel que fa al passiu disposarem de: 

Els fons propis, que hauran disminuït fins a  18.000 € 

Total passiu  = 18000 € 

Balanç 1r any = Actiu = Passiu = 18000 € 

 

12.2.3  Control de costos 

 El control de costos durant el primer any des de l’obertura de 

Makroset principalment s’enfocarà a: 

• Aconseguir tenir el màxim de clients nous amb la inversió mínima 
en personal. 

• Aconseguir les millors condicions de compra i pagament amb els 
proveïdors (Internet, telefonia, etc.) 

• Controlarem ratios de productivitat (clients / personal) 
• Controlarem ratios de productivitat (ventes / personal) 

 

12.2.4 Utilització dels fons 

 Els fons s’utilitzen fonamentalment per a cobrir les despeses 

generades el primer any de vida de l’empresa. Aquest any està destinat al 

desenvolupament dels productes i la captació de nous clients. 

 

 

 

 

 



  

Pàg. 106 
 

Especificació i disseny d’un business game 

 

Planificació, Conclusions i Annexes 

13 Planificació 

13.1 Introducció. 
  

 En aquest apartat es presenten la planificació i costos del 

desenvolupament del Projecte de Final de Carrera. 

  

 Per motius externs, el que inicialment estava pensat per ésser 

desenvolupat durant un quadrimestre lectiu a jornada completa (37,5 

crèdits), s’ha desenvolupat en dues fases. Una primera fase que finalitzà a 

la tardor del 2006 i una altra que comença a finals d’agost del 2010 i 

finalitza amb l’elaboració d’aquesta memòria. 

  

 Durant el període de temps que ha transcorregut entre les dues 

fases, no s’han comptabilitzat les hores dedicades en l’aprofundiment en 

l’elicitació de requisits del sistema. 

  

 Degut a la variabilitat i excepcionalitat en la planificació inicial, seria 

poc útil a nivell informatiu i complicat presentar un detall exhaustiu de totes 

les tasques realitzades i els diagrames de Gantt associats. 

  

 Tenint com a punt de partida la previsió realitzada al primer 

preinforme, la següent figura mostra el resum i ratios resultants de l’esforç 

planificat vs. l’esforç real pel que fa a hores i €. 
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Fig. 33 Relació de Tasques i Costos Inicials vs. Finals 
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14 CONCLUSIONS. 

14.1 Introducció 
 Quan vaig presentar l’estructura de l’índex inicial, vaig considerar que 

calia separar dins l’apartat de conclusions tots aquells aspectes relacionats, 

d’una banda, amb l’àmbit acadèmic i de l’altra, amb les conclusions 

personals i professionals sobre l’execució del PFC.  

 Després del temps transcorregut des de la inscripció del PFC l’any 

2006, de les experiències que he pogut viure i aprofitant que he fet 

referència a Khalil Gibran25 (6) a la dedicatòria d’aquest projecte, 

m’agradaria presentar les conclusions com una sèrie de preguntes i 

reflexions que combinen les experiències acadèmiques, personals i 

professionals. 

 

14.2 Qüestions i reflexions. 
 

14.2.1 Sobre el projecte. 

 És evident i ha quedat demostrat, que una persona sense cap tipus 

de formació en enginyeria informàtica és capaç de desenvolupar, mantenir i 

explotar comercialment un sistema informàtic que des de fa més de 20 anys 

es manté actiu. 

 Davant aquest fet, seria lògic reflexionar sobre quin ha d’ésser el 

paper dels enginyers de software i/o informàtics i si, fins i tot, són 

necessaris en alguns casos. 

 De ben segur, si haguéssim realitzat un pla de viabilitat econòmica a 

curt/mig termini l’any 1985 hauríem vist que el compte d’explotació era 

més que positiu. Fins i tot quan IBM l’any 1987 va deixar de donar suport i 

volia desfer-se del seu business game programat en PLU, no hagués tingut 

sentit prendre una decisió diferent de la que es va prendre. 

 Ara bé, 23 anys després del primer problema tecnològic al que va 

haver de fer front n’Àngel Roset en relació al business game, i després de 

reproduir-se un problema semblant que va portar al propietari del sistema a 

oferir a un projectista de la FIB trobar una possible solució, puc afirmar: 

                                       
25 http://leb.net/~mira/ 
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 Paradoxalment, i malgrat bona part del sector informàtic 

actual no hi doni importància, el que estava en perill l’any 1989 i 

posteriorment l’any 2005, no eren les tecnologies, els sistemes 

operatius o llenguatges de programació amb els que s’havia 

implementat el business game. El que era realment arriscat és que 

tota la informació en relació a la informació que el sistema havia de 

posseir i quines eren les funcions que aquest havia d’assolir estaven 

únicament dins el cap de n’Àngel Roset. És a dir, l’única persona que 

coneixia l’Esquema Conceptual del business game n’era el seu 

creador. 

 Cal preguntar-se aleshores, si podem permetre’ns aquest tipus de 

riscos en sistemes més complexos o que puguin repercutir d’una manera 

més directa i important en la vida de les persones. La meva opinió i 

conclusió és que l’especificació del model conceptual d’un sistema és 

fonamental en molts dels sistemes que es desenvolupen. 

 

14.2.2 Sobre la planificació i les eines per planificar. 

 Una de les principals premisses en qualsevol curs d’introducció a 

l’economia d’empresa, és que el cost del control no pot superar mai el cost 

d’allò que és controlat. Pel que fa a la planificació de les tasques podem 

realitzar un raonament similar. No obstant, pensar que no planificar, o 

planificar malament no té conseqüències, és un error que jo mateix he 

pagat i assumit en aquest projecte. 

 La inscripció d’aquest projecte es va realitzar la primavera de l’any 

2006. La intenció era defensar-ne la memòria al gener de 2007. És evident 

que una planificació massa optimista i malgrat les advertències serioses del 

director del projecte, van fer inviable el que inicialment m’havia proposat. 

No planificar, o realitzar una mala planificació és un fet que es pot assumir, 

ara bé, considerar que mai s’obtindran resultats negatius és massa 

agosarat.  

 Pel que fa a les eines que s’utilitzen normalment per a la planificació 

de projectes (MS Project, Gantt Project, Enterprise Architect Project 

Management, etc...) i tenint en compte que comercialment cal vendre que 

han estat part fonamental en el procés de desenvolupament del sistema 
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resultant, podríem dir que no sempre és necessari un canó per a matar una 

mosca. És obvi que un enginyer en informàtica ha de saber utilitzar 

perfectament aquests sistemes, ara bé, cal arribar a un equilibri entre la 

dimensió del projecte i el cost de la planificació. En el cas del present PFC, 

trobo molt més útil utilitzar una eina com un full de càlcul per realitzar les 

planificacions o diagrames necessaris. Cal entendre que la planificació no ha 

d’ésser un objectiu en si mateixa, si no que ha de permetre desenvolupar 

un projecte determinat en el temps i amb els recursos necessaris. 

 

14.2.3 Sobre la preparació dels enginyers a la FIB i les 

metodologies de desenvolupament. 

 Puc afirmar que, a partir de les matèries que s’imparteixen a la FIB i 

de la informació a  la que es pot accedir d’aquelles assignatures que no 

s’han pogut cursar, un enginyer pot desenvolupar amb èxit un projecte de 

desenvolupament de software des de l’Especificació dels requisits o del BPM 

fins a la seva implementació en qualsevol de les tecnologies que estiguin al 

seu abast. 

 El principal valor afegit que aporta la FIB, almenys fins ara, a bona 

part dels seus enginyers és la capacitat d’afrontar sense por qualsevol tipus 

de problema i buscar-ne les possibles solucions si aquestes existeixen. 

 Independentment de la metodologia que s’utilitzi (ja pot ésser la més 

eficient, la més econòmica, la que estigui “més de moda”), el punt clau, allò 

que és realment important és el grup de persones amb les que treballes i si 

aquestes estan o no preparades per optar per un tipus de desenvolupament 

determinat. 
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14.2.4 Sobre els business games. 

 Els enginyers, especialment els informàtics, hem d’entrar dins el món 

d’empresa i adquirir  una visió general amb la suficient perspectiva de no 

caure en determinats paranys. Aquests paranys estan directament 

relacionats amb el tipus de direcció de les empreses per les que treballem. 

És evident que l’UML és una eina excepcional per especificar sistemes. Ara 

bé, un comitè de direcció on només es valori el marge obtingut durant 

l’exercici sobre el budget resultant, no ha de compartir forçosament aquesta 

opinió. Tota la formació que l’enginyer informàtic pugui obtenir sobre el 

món de la gestió a l’empresa es fonamental pel seu futur professional.  

Eines com els business games ajuden als seus participants a tenir una 

visió global de quins assumptes són els que segurament marquen el 

comportament i l’estratègia  de l’empresa on treballen.  

 

14.2.5 Per concloure 

 Els enginyers en informàtica han de conèixer de primera mà quins 

són els objectius a nivell econòmic i productiu de les empreses per les que 

treballaran. Eines com el Business Game Makroset poden ajudar a 

consolidar part d’aquests coneixements què, òbviament, després ha de 

consolidar l’experiència i el temps. 

Un enginyer ha de conèixer i saber utilitzar totes les metodologies i eines 

que cregui convenient per obtenir un resultat satisfactori (TOTES). Ara bé, 

no ens em de limitar a dibuixar caixetes i passar els arxius als 

programadors si som nosaltres els responsables del projecte. El valor afegit 

està en la xarxa de persones que treballen al teu voltant i la qualitat de les 

mateixes, tant a nivell humà  com professional. És missió vital per un cap 

de projecte, director de sistemes, etc. mantenir i potenciar aquest valor 

(sobre tot si vol mantenir la feina). 
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Fig. 34 Vinyeta Dilbert II - Especificació de Requisits 

 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÀFICA: El Profeta, de Khalil Gibran. (6) 
 
 

Then said a teacher, "Speak to us of Teaching." And he said: 
 
No man can reveal to you aught but that which already lies half asleep in the dawning of our 
knowledge. 
 
The teacher who walks in the shadow of the temple, among his followers, gives not of his 
wisdom but rather of his faith and his lovingness. 
 
If he is indeed wise he does not bid you enter the house of wisdom, but rather leads you to 
the threshold of your own mind. 
 
The astronomer may speak to you of his understanding of space, but he cannot give you his 
understanding. 
 
The musician may sing to you of the rhythm which is in all space, but he cannot give you the 
ear which arrests the rhythm nor the voice that echoes it. 
 
And he who is versed in the science of numbers can tell of the regions of weight and 
measure, but he cannot conduct you thither. 
 
For the vision of one man lends not its wings to another man. 
 
And even as each one of you stands alone in God's knowledge, so must each one of you be 
alone in his knowledge of God and in his understanding of the earth. 
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14.3 Influència de les assignatures i professors de la FIB. 
Agraïments. 

 

 De ben segur faltaran moltes referències en aquest últim apartat de 

les conclusions, no obstant, m’agradaria destacar el nom d’algunes 

assignatures i professors que han tingut un paper important en els 

coneixements que estan plasmats en aquest document i l’empremta que 

m’han deixat a nivell acadèmic, professional i personal. El fet que m’hagi 

decantat per aprofundir els meus coneixements en la branca d’enginyeria 

del software no implica que l’estudi de cadascuna de la resta d’assignatures 

dels altres departaments (AC, ESAI, MA2, OE...) sigui imprescindible en la 

formació d’un enginyer. 

 

Assignatura: Introducció a la Programació (IP) 

Any: 2000 

Professor: Enrique Pastor 

Remarca: Què és un procés clarament recursiu. Primeres pinzellades del 

pseudocodi. Primeres idees del procés descendent alhora de programar. 

Gràcies.  

 

Assignatura: Anàlisi Matemàtic. (AM) 

Any: 2000 

Professor: Mónica Sánchez. 

Remarca: Les matemàtiques, imprescindibles per organitzar la ment. La 

genialitat i la dislèxia són compatibles. Frase cèlebre: [...] “No había 

ingeniero en el mundo que no supiera lo que era una ecuación diferencial, 

hasta que llegó la FIB” 

Gràcies. 

 

Assignatura: Programació Metòdica (PM) 

Any: 2000 

Professor: Xavier Messeguer 

Remarca: Invariants, fites, plegar, desplegar, entendre la recursivitat. 
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Gràcies. 

 

Assignatura: Introducció als sistemes operatius. (ISO) 

Any: 2001 

Professor: Sergi Girona. 

Remarca: Arquitectura en capes, Crides al sistema, Linux, l’elegància i la 

correctesa en les exposicions. 

Gràcies. 

 

Assignatura: Llenguatges Gramàtiques i Autòmats. (LGA) 

Any: 2001 

Professor: Enrique Romero. 

Remarca: Una de les assignatures més difícils de la carrera. La importància 

de les argumentacions clares per explicar conceptes més que difusos.  

 

 

 

 

 

 

Gràcies. 

 

Assignatura: EDA (2001) i ADA (2005) 

Any: 2001 

Professor: Jordi Petit, Salvador Roura. 

Remarca: Com esprémer un cervell per trobar l’estructura de dades 

adequada. AVLs, Hashes, Grafs, Arbres, etc, etc, etc .  

Gràcies. 

 

Assignatura: Models Abstractes de Càlcul (MAC) 

Any: 2002 

Professor: Dimítrios M. Thilikós. 

Remarca: Entendre els límits de la computació, la indecibidilitat i la NP-

completesa.  
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Gràcies. 
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Assignatura: Introducció a les Bases de Dades (IBD) 

Any: 2002 

Professor: Carme Martín Escofet 

Remarca: Els tres móns. Inicis dels SGBD. No tot són taules, files i camps.  

Gràcies. 

 

 

Assignatura: Pràctiques de Sistemes Operatius (SO) 

Any: 2002 

Professor: Àlex Ramírez. 

Remarca: Onion. Una gran oportunitat per entendre el funcionament bàsic 

dels sistemes operatius i la importància del disseny i programació en capes.  

Gràcies. 

 

 

Assignatura: Projecte de Programació (PP) 

Any: 2002 

Professor: Josep Ibarz Vidal-Barraquer 

Remarca: La correctesa en les formes. La correctesa en les exposicions i 

documentació. Primeres pinzellades de l’especificació d’un model 

conceptual. L’autoexigència i el “buscar-se” la vida. Acomiadar els correus 

electrònics usant la fórmula “ben cordialment”. Frase cèlebre: [...] “Si cal 

aprendre Eiffel en una setmana, els suggeriria a vostès que comencessin a 

buscar alguna solució a aquest problema” [...] 

Gràcies. 

 

 

Assignatura: Enginyeria del Software I: Especificació  (ES1) 

Any: 2004 

Professor: Ernest Teniente 

Remarca: Entrada dins el món de l’UML, dels casos d’ús, les relacions, les 

instàncies, els  #oid... i una sana afició per l’scrabble.  



  

Pàg. 117 
 

Especificació i disseny d’un business game 

Moltes Gràcies. 
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Assignatura: Empresa i Entorn Econòmic (E3) 

Any: 2004 

Professor: Jose M. Cabré Garcia 

Remarca: Per què haig de saber què és un balanç, un compte d’explotació, 

la demanda, si jo el que vull és ser enginyer ??? Gràcies a E3 vaig poder 

proposar al director financer de l’empresa on treballava que si les llicències 

de software les volia com a bé immobilitzat immaterial amortitzable, o ho 

passàvem directament a Guanys i Despeses. 

Moltes Gràcies. 

 

Assignatura: : Enginyeria del Software II: Disseny (ES2) 

Any: 2005 

Professor: Xavier Franch 

Remarca: Disseny, Patrons, OCL, JavaBeans, Responsabilitat entre capes, 

Controladors... i una llista molt més llarga.  

Moltes Gràcies. 

 

 

Assignatura: : Sistemes d’informació per Organitzacions (SIO) 

Any: 2005 

Professor: Jorge Fernández 

Remarca: Coneixement i terminologia necessària per discriminar, espantar 

comercials i navegar entre taurons. 

  

Moltes Gràcies. 

 

 

Assignatura: Projecte en Enginyeria del Software i Bases de Dades 

(PESBD) 

Any: 2005 

Professor: Joan Antoni Pastor Collado 

Remarca: Aplicació d’una metodologia en el procés de desenvolupament 

del software (RUP). Primer simulacre del contacte entre enginyer-empresa. 

Moltes Gràcies. 
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Assignatura: Disseny i Administració de Bases de Dades (DABD) 

Any: 2005 

Professor: Alberto Abelló i Emma Rollón 

Remarca: Inmersió en els SGBD. 

Gràcies. 

 

Assignatura: Enginyeria de Requisits (ER) 

Any: 2005 

Professor: Antoni Olivé. 

Remarca: Abans de posar-nos a fer res... ¿sabem què hem de fer ? [...] 

“We have named the goal “conceptual schema-centric development” 

(CSCD) in order to emphasize that the conceptual schemas should be the 

center of the developement of information systems [...]. (7) Cal dir res més 

? 

Moltes Gràcies. 

 

Assignatura: Simulació (SIM) 

Any: 2005 

Professor: Pau Fonseca i Josep Casanovas 

Remarca:  Aleatorietat, simuladors, modelització, distribucions 

estadístiques, etc.  

Moltes Gràcies. 
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15 Annexes 

15.1  Glossari. 
 

15.2  Índex de Taules i Figures. 
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15.3  Enquesta realitzada al 2010 sobre les expectatives del 
Business Game. 
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