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Introducció al projecte 

1 Introducció 

1.1 Context 
La idea de realitzar aquest projecte va sorgir a partir d’una pràctica de l’assignatura 

Intel·ligència Artificial de l’any 2005. Aquesta pràctica consistia en la realització d’un sistema 

basat en el coneixement que planifiqués estades a la ciutat de Barcelona per als seus turistes, 

tenint en compte els seus gustos i característiques (com per exemple la seva edat, si viatja en 

família, si vol fer un viatge de tipus cultural, etc.).  

Més tard vaig tornar a coincidir amb aquesta idea en l’assignatura d’Enginyeria de 

Requisits, on aquesta mateixa va ser la pràctica que varem realitzar però, en aquest cas, en 

l’àmbit de l’Enginyeria de Requisits.   

Aquesta idea ens va agradar molt, tant a la Lídia Miralles com a mi, primer perquè era 

un servei que trobàvem de molta utilitat per als turistes i sobretot pel fet que no existia res 

semblant a la Xarxa (fet que sembla gairebé impossible en l’actualitat). A més a més, gràcies 

als coneixements tècnics adquirits durant la carrera, veiem factible la seva materialització. 

Vam donar-hi moltes voltes, i cada cop estàvem més engrescats amb la idea. Tant va ser així, 

que vam creure que aquest podria ser el nostre Projecte Final de Carrera.  

Amb aquesta idea, vam anar a veure al Professor Antoni Olivé, perquè ens digués què en 

pensava i per proposar-li que ens dirigís el projecte. D’aquella trobada en varem sortir amb la 

seva acceptació per dirigir-nos el projecte, i una divisió de treball oportuna per a que cadascú 

presentés un Projecte Final de Carrera independent, però a la vegada sobre el mateix projecte. 

Jo m’encarregaria de realitzar una especificació de requeriments completa per a l’aplicació, i la 

Lídia Miralles del disseny i construcció de la mateixa.  

 

1.2 El perquè de tot plegat 
Primer de tot, degut al títol d’aquest projecte, semblaria oportú fer-nos la següent pregunta: 

Què és l’Enginyeria de Requisits? 

Segons (Olivé, 2007), l’Enginyeria de Requisits és la branca de l’Enginyeria del Software 

que estudia els objectius, les funcions i les restriccions dels sistemes software; així com les 

relacions que s’estableixen entre aquests factors per especificar el comportament d’un 

producte software i la seva evolució en el transcurs del temps. 

L’estudi amb profunditat dels requeriments d’un sistema software, tot i ser una 

pràctica no suficientment estesa en l’àmbit professional, és una de les fases més importants 

del desenvolupament d’un sistema informàtic. Ho és, bàsicament, perquè és el pilar en el qual 

se sustentarà el futur producte i del qual en depèn l’èxit del mateix.  



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

15 
 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

 L’especificació dels requeriments ens serveix per definir què és el que realment ha de 

fer l’aplicació, i què n’esperen tots els agents implicats. Sense una especificació correcta doncs, 

es corre el risc de construir un producte que finalment no sigui útil per a l’objectiu pel qual es 

va decidir la seva construcció. L’especificació ens serveix també per aconseguir que el producte 

final satisfaci les necessitats per les quals es va decidir construir, i aquest no es desviï dels seus 

objectius durant el transcurs de la seva construcció.  

 Segons (Robertson & Robertson, Mastering the Requirements Process, 1999) un 

requeriment és quelcom que ha de fer el producte, o una qualitat que aquest ha de tenir. En 

una primera classificació, trobem que un requeriment pot ser de dos tipus:  

 Requeriment funcional: Són aquells que descriuen què ha de fer el sistema, com per 

exemple: “El sistema ha de permetre donar d’alta noves atraccions turístiques”. 

 Requeriment no funcional: Són aquells requeriments que descriuen les propietats 

globals que ha de complir el sistema, com per exemple: “El sistema ha de ser utilitzable 

des de qualsevol Sistema Operatiu”. 

Per valorar fins a quin punt és important una especificació correcta dels requeriments, 

mostrem els resultats d’un estudi sobre l’encariment del pressupost de projectes reals realitzat 

sobre diverses empreses (Johnson, 1994), del qual se’n desprèn que el 37% d’aquests estaven 

relacionats amb els requeriments. 

 

Figura 1-1. Factors que influeixen en l'encariment d'un desenvolupament software 

 Hem vist doncs, que la fase d’especificació de requeriments en un projecte software, 

lluny de ser el que es creu a vegades una pèrdua d’hores de treball, és un punt crític del qual 

en depèn l’èxit del projecte. 
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1.3 Estructuració dels continguts  

1.3.1 Què és Volere? 

Volere és un seguit de tècniques i de documents desenvolupat per Suzanne Robertson i James 

Robertson en base a l’experiència i coneixements obtinguts al llarg d’anys de professió en 

l’àmbit de l’especificació de requeriments. L’objectiu de Volere és el d’ajudar en el procés de 

l’especificació de requeriments, tot proposant un conjunt de bones pràctiques per assegurar 

una obtenció i definició de requeriments correcta i completa, assegurant a la vegada una bona 

connectivitat amb les fases posteriors del projecte, com el disseny, la implementació i la fase 

de proves.  

A mode molt esquemàtic, podríem dir que les tècniques més importants que inclou 

Volere es basen en: 

 L’anàlisi dels punts clau del projecte dels quals se’n desprenen els requeriments 

funcionals i no funcionals que haurà de complir el software. 

 La realització d’unes anàlisis de correctesa dels requeriments tant funcionals com no 

funcionals per redefinir aquells que han estat expressats d’una manera ambigua i 

descartar aquells que realment no tenen raó de ser. 

 Estructurar els requeriments de forma que es mantinguin ben classificats i permetin la 

seva traçabilitat durant les fases posteriors del projecte. 

Més informació sobre Volere es pot trobar al llibre (Robertson & Robertson, Mastering 

the Requirements Process, 1999) o bé directament a la pàgina web (Robertson & Robertson, 

Volere Requirements Resources, 1995). 

1.3.2 Volere en aquest document 

Un dels artefactes més importants inclosos a Volere, és una estructura base per a documents 

d’especificació de requeriments. Aquest document de Volere es divideix en cinc blocs: Direcció 

del projecte, Restriccions del projecte, Requeriments funcionals, Requeriments no funcionals i 

Gestió del projecte.  

Aquesta estructura, una mica adaptada a les nostres necessitats és la que s’ha utilitzat 

en aquesta memòria. La transformació més important ha estat la inclusió en la memòria d’un 

bloc on s’especifica el model conceptual de Respecte la plantilla original, s’ha fusionat els dos 

blocs de requeriments (funcionals i no funcional) en un de sol, i s’ha afegit un nou bloc després 

de l’especificació de requeriments, que tracta l’especificació del model conceptual de 

l’aplicació (punt no cobert per Volere), en el qual s’inclou l’esquema conceptual, la definició 

dels events del domini, i la definició dels action request event. A més a més, s’ha eliminat 

alguns punts, sobretot del mòdul de Gestió del projecte, per tractar-se d’aspectes més aviat 

encarats a realitzar un seguiment del projecte durant el transcurs del mateix i, per tant, no ser 

aplicables a un document final entregable. Aquest conjunt de blocs s’ha completat amb una 

introducció a l’inici de la memòria, i un punt final amb les conclusions del projecte i annexes de 

la memòria, com la bibliografia i la taula de figures del document. 
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Direcció del projecte 

2 El propòsit del projecte 

2.1 El problema de l’usuari 
Actualment quan un turista decideix viatjar a una ciutat, té diverses vies per organitzar-se les 

activitats que farà quan sigui al seu destí:  

 No fer res. És una bona opció si el que es busca és simplement canviar d’aires i passar 

uns dies en un entorn diferent a l’habitual. A vegades però, això es produeix per una 

manca de temps dels turistes, que no tenen el temps lliure necessari que requereix la 

planificació d’un viatge. 

 

 Buscar informació per conèixer els llocs més importants de la ciutat. Es pot extreure 

informació d’Internet, comprar guies turístiques de la ciutat, preguntar a amics i 

familiars que algun cop hagin visitat la ciutat. A partir d’aquesta informació, cal decidir 

què es voldrà veure i què no. S’acostuma a deixar per a quan ja s’és a la ciutat, el fet 

de decidir què anar a veure quin dia, com anar-hi, com prioritzar les visites, etc. 

Aquesta acostuma a ser la via més utilitzada,  i presenta certs problemes: 

 

o Pèrdua de molt temps buscant i decidint quines atraccions es voldrà veure i 

quines no. Pèrdua de temps també un cop s’arriba a la ciutat, per decidir com 

prioritzar i organitzar les visites als diversos punts d’interès. 

o Risc lleugerament elevat de no fer una tria correcta de les atraccions que es 

volen visitar, possiblement triant-ne algunes que ens decebran, i obviant-ne 

d’altres que segurament ens haguessin fascinat. 

o Difícilment tindrem en compte, a l’hora de triar les activitats, les que són de 

caràcter puntual com festes populars, exposicions temporals o concerts 

programats pels dies de l’estada, sobretot per desconeixement. 

o Risc elevat de no planificar bé l’ordre de les visites, afectant negativament en 

el nombre final d’atraccions visitades. 

o És difícil fer un control de les despeses del viatge a priori. 

  

 Contactar amb una agència de viatges perquè s’encarregui de contractar tots els 

serveis necessaris i l’assessori en les atraccions turístiques a visitar. Aquesta pot ser 

l’aproximació més semblant al nostre producte, però presenta alguns inconvenients 

respecte aquest: 

o El cost del viatge s’incrementa perquè hi intervenen agents turístics que viuen 

d’això. 

o Normalment aquesta opció no és compatible amb contractar els vols i els 

hotels a part (opció cada cop més utilitzada pels turistes per reduir costos). 
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o El viatge difícilment serà tant personalitzat com el que pot oferir un sistema 

automatitzat basat en les preferències de l’usuari amb una extensa base de 

dades al darrere. 

o Requereix un desplaçament fins a l’agència de viatges.  

Sembla doncs, que els turistes tenen certes dificultats a l’hora de planificar la seva estada a 

una ciutat o, si més no, que aquesta planificació és millorable.  

 

2.2 Objectiu  

2.2.1 Propòsit 

El propòsit de la nostra aplicació és Planificar de forma eficient l’estada a una ciutat d’un 

turista d’acord amb les seves preferències i gustos. 

2.2.2 Avantatge del negoci 

El principal avantatge que ens ofereix la construcció d’aquest sistema és el fet de ser una 

aplicació pionera a la Xarxa. El fet de ser pioners ens aporta l’avantatge d’obtenir un 

posicionament preferent en el mercat, que és molt difícil d’aconseguir quan s’intenta introduir 

una aplicació en un mercat amb competidors.  

 Un altre fet important que cal tenir en compte és que la implantació de les companyies 

aèries de baix cost s’ha traduït en un augment molt significatiu del nombre de turistes que 

visiten les principals ciutats europees degut als preus que ofereixen. Si analitzem el tipus de 

persones que utilitzen aquests vols, veiem que acostumen a ser joves que no utilitzen les 

agències de viatges i usuaris habituats d’Internet. Sembla per tant que aquesta pot ser una 

eina molt propícia per aquest tipus de públic.  

L’aplicació ara per ara està pensada per oferir un servei gratuït als nostres usuaris, ja 

que intentar introduir una nova necessitat als usuaris i fer-la de pagament, pot suposar el 

fracàs de l’aplicació. Això no obstant, no renunciem a obtenir beneficis, els quals poden venir 

per diverses vies: 

 El sistema contempla la possibilitat d’un tipus d’atracció turística patrocinada per una 

empresa. És a dir, l’empresa posa diners per a que aquella atracció turística aparegui al 

nostre sistema i a les planificacions que aquest generi. L’empresa augmentarà el 

nombre de visites a l’atracció turística patrocinada i nosaltres n’obtindrem un benefici 

econòmic. 

 Cedir una part de l’espai web per a mostrar publicitat d’altres empreses. Els ingressos 

d’aquest tipus acostumen a ser proporcionals al nombre d’usuaris/visitants de la 

pàgina. 

 De cara a un futur, es pensa en la idea d’integrar al nostre sistema noves funcionalitats 

per les quals obtindríem ingressos extra com són la intermediació en les reserves 

hoteleres i de bitllets d’avió per a la ciutat destí a la qual l’usuari planeja la seva 

estada. 
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2.2.3 Mesura dels objectius 

Per a poder mesurar el grau d’èxit i de compliment dels nostres objectius, definim les següents 

mesures: 

 Aconseguir durant el primer any 5.000 usuaris registrats en el sistema. 

 Realitzar una enquesta que valori la satisfacció dels usuaris que hagin utilitzat el servei 

de planificació, i obtenir uns resultats que, de mitjana, superin als 7 punts sobre 10. 

 Aconseguir 20 atraccions esponsoritzades a la ciutat de Barcelona durant el primer 

any. 

 Aconseguir un bon posicionament en els principals buscadors de la Xarxa, 

especialment als buscadors Google i Yahoo (entre les 10 primeres posicions) a finals 

del primer any.  
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3 Parts involucrades en el projecte 

3.1 El client 
En aquest cas, aquest projecte no es realitza com un encàrrec per terceres persones, ha estat 

una iniciativa pròpia, ni tampoc s’ha demanat diners per a cobrir les possibles despeses el 

mateix. Aquests aspectes seran coberts tant mi com per la Lídia Miralles,  i per tant no tenim 

clients a qui rendir comptes. 

 

3.2 El customer 
En el nostre cas, la nostra intenció és que l’explotació del sistema sigui duta a terme per a 

nosaltres, i no pas vendre llicències d’ús o el producte complet a terceres empreses. Per tant 

no existeix un customer, sinó que aquest paper serà desenvolupat per nosaltres mateixos.  

 

3.3 Altres parts involucrades 
La intenció d’aquest apartat és analitzar totes les parts que directament o indirecta puguin 

veure’s afectats per la construcció d’aquest sistema software, i el grau en que poden influir en 

el desenvolupament del projecte. 

3.3.1 Empreses esponsoritzadores 

Es tracta de les empreses que puguin estar interessades en afegir atraccions turístiques al 

nostre sistema a canvi d’una aportació econòmica. Aquestes empreses podrien ser 

organitzadors d’events puntuals com ara concerts, espectacles teatrals o exposicions, 

professionals de l’àmbit de la restauració que vulguin afegir un establiment de restauració, etc.   

Coneixements necessaris 
No es requereixen coneixements per part d’aquest stakeholder per a desenvolupar el projecte, 

ja que no serà una persona directament involucrada en la construcció del sistema.  

Grau d’implicació 
No està directament implicat en la construcció del projecte. La seva implicació serà necessària 

en el moment en que el sistema entri en producció.  

Grau d’influència 
No té una influència directa sobre el projecte, tot i que cal analitzar molt bé les necessitats que 

tindrà aquest agent i tenir-lo en compte en totes les fases del projecte perquè possiblement 

serà la nostra principal font d’ingressos. 

Conflicte d’interessos 
No existiran conflictes d’interessos amb d’altres parts involucrades amb el producte. 
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3.3.2 Traductors 

En un primer moment el sistema serà llançat en Castellà i Català, tot i que som conscients que 

una versió en Anglès és bastant prioritària si volem que l’ús del sistema s’estengui a un elevat 

nombre de d’usuaris potencials. La nostra intenció és, en el moment en que tinguem la 

possibilitat, contractar un servei de traducció a l’anglès. Més endavant, fóra bo que a part de 

l’anglès es poguessin afegir d’altres llengües com l’alemany, el japonès o el xinès. 

Coneixements necessaris 
Es requereix que les persones que facin aquesta feina tinguin uns elevats coneixements de la 

llengua a la qual hagin de fer la traducció aplicats a l’àmbit del turisme. No seran necessaris 

coneixements tècnics ni sobre el software per part d’aquest stakeholder, ja que la traducció es 

faria a ser possible sobre una senzilla interfície web que podríem desenvolupar o bé un 

document de text senzill. 

Grau d’implicació 
Ara per ara no estaran implicats en el desenvolupament del projecte.  

Grau d’influència 
No té una influència directa sobre el projecte, però cal tenir en compte la possibilitat que el 

sistema pugui suportar diversos idiomes.  

Conflicte d’interessos 
No existiran conflictes d’interessos amb d’altres parts involucrades amb el producte. 

 

3.3.3 Expert en màrqueting 

Es tracta d’una o més persones que s’encarregaran de valorar i decidir quines són les millors 

accions en cada moment per tal de donar a conèixer i publicitar el nostre sistema.  

Coneixements necessaris 
Es requereix d’aquesta persona que tingui coneixements sobre màrqueting sobretot en l’àmbit 

d’Internet, com publicitat a la xarxa, com fer el llançament del producte, coneixements de 

tècniques SEO per millorar el posicionament en buscadors i habilitat per buscar promocions 

que incentivin als usuaris de l’aplicació.  

Grau d’implicació 
És important que estigui implicat en les fases d’especificació de requeriments, implementació i 

posada en producció de l’aplicació, així com posteriorment en el funcionament habitual de 

l’aplicació.  

Grau d’influència 
Té un elevat grau d’influència en el projecte perquè, si bé les seves recomanacions no seran 

vinculants, sí que seran seguides sempre que siguin factibles, ja que la nostra intenció és que 

l’aplicació arribi a quanta més gent millor. 

Conflicte d’interessos 
És possible que les accions que determini l’expert en màrqueting entrin en conflicte amb 

l’equip de desenvolupadors ja que poden requerir modificar o afegir noves funcionalitats al 

sistema. Caldrà valorar en cada cas concret quins beneficis ens aportaria les modificacions a 
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realitzar, si són factibles i quin grau de millora es produiria de cara a la visibilitat i sobre el 

producte en general en cas d’aplicar-les. 

 

3.3.4 Assessor legal 

Es  tracta de la persona que ens assessorarà en l’àmbit de la legalitat, fent-nos presents tots 

aquells punts legals que el sistema estigui obligat a complir, així com les passes a seguir en cas 

que calgui realitzar determinades accions davant de l’administració. 

Coneixements necessaris 
Requereix entendre el sistema a fons les funcionalitats del sistema per saber què és el que 

aquest farà, conèixer les dades es guardarà dels usuaris, i saber quines activitats econòmiques 

es poden desprendre del sistema. 

Per altra banda, caldrà que conegui a fons la legalitat relacionada amb els sistemes 

informàtics que operen a través d’Internet i el comerç electrònic.  

Grau d’implicació 
Serà necessari que s’impliqui en la fase d’especificació de requeriments perquè entengui què 

farà el sistema i assessorar en la definició dels requeriments legals que aquest haurà de 

complir. Abans de la posada en producció del sistema, caldrà que s’hagi tramitat tota la 

documentació necessària per poder començar la nostra activitat sense problemes legals.  

Grau d’influència 
El grau d’influència serà elevat ja que el nostre sistema haurà de complir aspectes que seran 

determinats per aquesta persona. 

Conflicte d’interessos 
No existirà conflictes d’interessos amb d’altres parts implicades amb el projecte.  
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4 Usuaris del producte 

4.1 Usuaris finals 
En aquest punt analitzarem els usuaris finals que tindrà el producte, és a dir aquelles persones 

que físicament interactuaran directament amb l’aplicació amb una o altra finalitat. 

 

 

 

 

Nom d’usuari Usuari turista 
 

Rol de l’usuari Seran les persones que utilitzin el sistema amb finalitats de cercar 
informació sobre una destinació turística i planificar una estada a una 
ciutat. 

 

Coneixements del negoci 

Baix. No necessita tenir coneixements específics en l’àmbit del turisme per a utilitzar el 
nostre sistema. Si bé tenir uns conceptes bàsics el poden ajudar a l’hora de treure el 
màxim potencial del sistema de planificació.  
 

Coneixements tecnològics 

Baix. Necessita els coneixements bàsics de navegació per Internet. A part d’això, l’ús de 
nostre sistema ha de ser el suficientment intuïtiu com per a que no necessiti tenir més 
coneixements tecnològics. 
 

Altres aspectes a considerar 

El nostre sistema no exclou persones per raons d’edat ni país d’origen. És important 
tenir-ho en compte per mostrar respecte envers a tots els usuaris i no ferir sensibilitats.  

 

Nom d’usuari Usuari empresa 
 

Rol de l’usuari Seran les persones que, com a representants d’una empresa, 
utilitzaran el sistema per a afegir, modificar i eliminar atraccions 
turístiques de tipus esponsoritzat. 

 

Coneixements del negoci 

Mitjà. Ha de conèixer l’empresa que representa i el seu sector, però no és necessari un 
coneixement de tot l’àmbit del turisme. 
 

Coneixements tecnològics 

Baix. Necessita els coneixements bàsics per a navegar per Internet. A part d’això, l’ús de 
nostre sistema ha de ser el suficientment intuïtiu com per a que no necessiti tenir més 
coneixements tecnològics. 
 

Altres aspectes a considerar 

Qualsevol persona és lliure de ser un usuari d’aquest tipus, per tant, cal tenir un filtre 
d’entrada de les atraccions que aquest tipus d’usuari pugui crear per tal que aquestes no 
puguin ser ofensives per cap usuari del sistema. 
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4.2 Priorització d’usuaris 

4.2.1 Usuaris clau 

L’usuari més important del sistema és el turista. És el que l’utilitzarà més a fons buscant 

informació sobre el destí turístic i realitzant planificacions. Serà també el tipus d’usuari que 

representarà el grup més nombrós d’entre els usuaris del sistema. Cal per tant, analitzar molt 

bé els requeriments que aquest tipus d’usuari espera del nostre sistema i saber construir-lo de 

forma que aquest se senti còmode amb el seu ús.  

En un nivell inferior però també com a usuari principal tenim a l’usuari de tipus 

empresa, que serà el que afegirà atraccions esponsoritzades i les gestionarà. Serà la nostra 

principal font d’ingressos i per tant, cal tenir-lo en consideració i conèixer què n’esperen d’un 

sistema com el nostre. El sistema els ha de cridar suficientment l’atenció per a que decideixin 

pagar per tenir-hi presència. El fet que aquest tipus d’usuari estigui un nivell per sota del 

turista fa que, si bé farem tot el necessari per a que se sentin atrets i vegin al sistema com una 

bona font de nous visitants, els seus interessos mai estaran per sobre del dels usuaris turistes i 

el més important continuarà essent crear unes planificacions personalitzades i de qualitat per 

als turistes. 

4.2.2 Usuaris secundaris 

L’usuari administrador de continguts serà de tipus secundari. És un usuari important, perquè 

d’ell dependrà el nombre d’atraccions i la qualitat dels continguts que mostri el sistema. Tot i 

això, el sistema no està destinat a aquest usuari i els seus interessos, sempre que entrin amb 

conflicte amb els d’altres usuaris, estaran en un segon nivell. Seran uns treballadors més del 

sistema i s’hauran d’adaptar als processos que hi hagi definits en la seva feina. 

 

4.3 Participació dels usuaris 
En aquesta primera versió del producte no hi ha hagut participació per part dels usuaris. Si bé 

sempre es recomana que els usuaris finals participin en el projecte per tal que aquest acabi 

construint un producte que sigui el que volen els usuaris, en aquest cas no s’ha cregut oportú 

per diverses raons: 

Nom d’usuari Administrador de continguts 
 

Rol de l’usuari Té la responsabilitat d’afegir nous continguts al sistema i de controlar 
la validesa i correctesa dels actuals. Té total autonomia per a fer tots 
els canvis que consideri oportú. 

 

Coneixements del negoci 

Alt. Ha de tenir coneixements en l’àmbit del turisme. Necessita conèixer al detall el 
domini de l’aplicació així com el funcionament intern del sistema.  
 

Coneixements tecnològics 

Mitjà. Ha de ser capaç de gestionar els continguts de l’aplicació a través d’una interfície 
web. 
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 La primera i més important és que aquest sistema neix a partir d’una idea molt clara 

de quina ha de ser la funcionalitat bàsica i estrella del producte (el sistema de 

planificació). A partir d’aquí es poden afegir un munt de funcionalitats que facin més 

útil atractiu el sistema. Però entenem que aquestes queden en un segon pla i per tant 

ara per ara cal centrar-nos en la principal i en un reduït grup d’altres funcionalitats que 

creiem necessàries per a fer més atractiu i participatiu el sistema .  

 El fet de no tractar-se d’un àmbit molt especialitzat, sinó més aviat d’una situació en la 

qual nosaltres mateixos ens hem trobat en diverses ocasions, fa que sigui més senzill 

posar-nos a la pell dels usuaris turistes per entendre què pot fer el sistema per ells i 

quines funcionalitats agrairan més. 

 No és el típic projecte que es fa destinat a cobrir unes necessitats determinades d’un 

determinat grup d’usuaris.  Això implica que, si bé no és impossible, fóra difícil i costós 

(tant en temps com en diners) realitzar un estudi del qual extreure’n quines 

funcionalitats foren les preferides dels usuaris. Creiem que els beneficis d’aquest 

estudi no compensarien amb els seus costos.  

Per tot això, la nostra idea és fer una primera versió del producte amb el sistema de 

planificació i un determinat grup de funcionalitats que creiem necessàries pel nostre sistema 

(com per exemple permetre consultar tota la informació d’atraccions turístiques que ja 

tindrem a la nostra base de dades, permetre que opinin i valorin l’interès de les atraccions, o 

l’existència d’un fòrum que serveixi com a canal de comunicació entre els usuaris).  

Un cop aquesta primera versió ja s’hagi finalitzat i estigui en producció, serà el moment 

de començar a estudiar i valorar quines funcionalitats cal anar afegint al sistema. En aquest 

moment tindrem l’avantatge que coneixerem als usuaris i ens serà molt més fàcil fer-los  

participar en aquest procés de selecció de noves funcionalitats.  

 

4.4 Usuaris de manteniment 
Són diversos els usuaris que faran tasques de manteniment en el sistema. Per una banda, pel 

que fa al manteniment dels continguts, tenim als administradors de continguts que 

s’encarregaran precisament d’això, és a dir que el sistema presenti continguts actualitzats i de 

qualitat. Això inclou que caldrà que revisin les atraccions esponsoritzades noves o amb 

modificacions per tal de comprovar la correctesa de les mateixes i, si troben necessari, avisar al 

responsable que la modifiqui per a que sigui acceptada. Els administradors de continguts 

també faran tasques de moderadors dels missatges que escriguin els usuaris en el fòrum i en 

els comentaris de les atraccions turístiques. 

Pel que fa al manteniment del servidors d’aplicacions i de bases de dades, serà 

l’administrador de sistemes l’encarregat d’assegurar la disponibilitat les 24 hores del dia dels 

servidors i de que aquests no presentin problemes de saturació o similars. S’encarregarà 

també de fer còpies de seguretat periòdiques per tal de poder restablir el sistema el més ràpid 

possible en cas d’una incidència greu. 
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Restriccions del projecte 

5 Restriccions imposades 

5.1 Restriccions de la solució 
 

 

 

 

 

Descripció 

L’aplicació ha de funcionar correctament en els navegadors Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Safari, Opera i Google Chrome.  
 

Motiu 

Si l’aplicació no funciona correctament amb el navegador utilitzat per l’usuari, aquest molt 
possiblement deixi d’utilitzar l’aplicació. 
 

Criteri d’acceptació 

Es provarà que les funcionalitats de l’aplicació funcionin correctament en els navegadors 
Internet Explorer, Mozila Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. Es comprovarà també que 
la visualització sigui la correcta. 

 

 

Descripció 

L’aplicació ha de funcionar correctament des de qualsevol sistema operatiu.  
 

Motiu 

Si l’aplicació no funciona correctament amb el sistema operatiu de l’usuari, aquest usuari 
deixarà d’utilitzar l’aplicació. 
 

Criteri d’acceptació 

Es provarà que les funcionalitats funcionin correctament en sistemes Windows, Linux i Mac.  

 

 

Descripció 

L’aplicació no ha de requerir la instal·lació de cap tipus de software en els terminals dels 
clients.  
   

Motiu 

Els usuaris són reticents a instal·lar programari als seus ordinadors. El fet d’haver d’instal·lar 
qualsevol aplicació, faria que probablement molts usuaris rebutgessin el sistema. 
 

Criteri d’acceptació 

Comprovar que amb diversos ordinadors, es pot usar el sistema sense necessitar d’instal·lar 
cap software addicional.  
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5.2 Entorn del sistema 
En aquest apartat cal estudiar les possibles afectacions que pot provocar la posada en 

funcionament de la nostra aplicació per la resta de sistemes i dispositius ja en funcionament. 

En el nostre cas però, no hi haurà cap conflicte perquè l’entorn on es posarà en funcionament 

aquesta aplicació no serà compartit per cap altre sistema. 

 El fet que la infraestructura es munti expressament per aquesta aplicació, fa que a 

priori no sigui necessari definir cap restricció que hagi de complir l’aplicació per funcionar 

correctament a producció, ja que en el nostre cas serà la infraestructura la que s’adaptarà a les 

necessitats del sistema software i no a la inversa. 

 

5.3 Aplicacions col·laboradores 
L’aplicació requerirà de certes aplicacions externes per al seu funcionament. Per la seva 

condició d’aplicació web, requerirà d’un servidor d’aplicacions web que serveixi les peticions 

via web dels usuaris.  

 Per altra banda, tota la base de coneixement que requereix l’aplicació per a la 

realització de les planificacions, així com les dades per al funcionament dinàmic de la pàgina 

web, seran emmagatzemades en una base de dades. Per gestionar-la ens caldrà un Sistema 

Gestor de Bases de Dades. 

 Tot i que no per aquesta primera versió, s’està estudiant la possibilitat per a més 

endavant d’incloure al sistema una funcionalitat que permeti extreure, de la Xarxa, informació 

sobre les activitats que es realitzen en les ciutats. Seria una manera d’agilitzar l’entrada 

d’informació al sistema i poder-lo mantenir actualitzat en tot moment. Tot i que aquesta 

informació extreta igualment hauria de ser analitzada per una persona per tal de mantenir la 

qualitat en el sistema.  

  

5.4 Entorn d’ús de l’aplicació 
En aquest punt analitzarem l’entorn en el qual els usuaris faran ús de l’aplicació per tal de 

descobrir si es requereix alguna funcionalitat especial motivada per aquest aspecte. 

 

Descripció 

El sistema haurà de complir amb les normatives legals aplicables a la nostra aplicació.  
 

Motiu 

Volem estar en la legalitat en tot moment i no incórrer en cap delicte 
 

Criteri d’acceptació 

Un assessor legal comprovarà que la nostra aplicació compleix tots els requeriments legals 
necessaris.  
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 L’entorn d’ús de l’aplicació serà el d’un punt d’accés a la Xarxa per mitjà d’un dispositiu 

electrònic. Si bé els usuaris podran utilitzar dispositius com PDA’s o telèfons mòbils per utilitzar 

el sistema, ara per ara, aquest no disposarà d’una versió específica per aquest tipus de 

dispositius, degut a restriccions de temps i pressupostàries (s’estudiarà com a futura 

ampliació).  L’usuari, per tant, es connectarà al nostre sistema mitjançant un ordinador des de 

casa, la feina o un establiment públic. Per aquest ambient d’ús no sembla que s’hagi de tenir 

en consideració cap requeriment especial.  

 No obstant, cal tenir en compte que quan l’usuari usi el sistema per a realitzar una 

planificació, el seu objectiu serà utilitzar aquesta planificació en la ciutat destí. Per tant, cal 

tenir en compte que s’ha de trobar algun canal de sortida que permeti a l’usuari consultar la 

planificació en la ciutat destí. Per aquesta finalitat se’ns ocorren algunes possibilitats: 

 Permetre a l’usuari imprimir la planificació generada pel sistema, de forma que pugui 

portar-la a sobre i consultar-la en qualsevol moment i en qualsevol lloc.  

 Permetre a l’usuari consultar una planificació generada amb anterioritat per si, estant 

ja en la ciutat destí, té accés a Internet i vol consultar un aspecte concret o en detall. 

 Exportar la planificació a algun format que pugui ser reconegut per un dispositiu mòbil 

tal com un telèfon mòbil o una PDA. Això permetria que l’usuari pogués consultar la 

planificació còmodament des del seu dispositiu en qualsevol moment. 

D’aquests punts l’extraiem que l’aplicació haurà de ser capaç d’imprimir en paper la 

planificació generada, així com guardar un històric de les planificacions realitzades per si volen 

ser consultades a posteriori. Pel que fa al tercer punt, una possible solució seria que el sistema 

permetés convertir en format PDF una planificació generada. Això permetria poder consultar 

la planificació des de dispositius mòbils que disposin d’un lector de fitxers PDF. Ara per ara, la 

pràctica totalitat de PDA’s permeten llegir aquest format, i pel que fa als telèfons mòbils, cada 

cop són més els terminals de gama mitjana que ofereixen aquesta possibilitat.  

 

5.5 Restriccions de temps 
Al tractar-se d’una aplicació amb unes funcionalitats encara no presents en d’altres 

pàgines a Internet, fa que la nostra voluntat sigui posar en producció el sistema el més aviat 

possible, per evitar l’avançament de possibles competidors. En termes de màrqueting, és el 

que es diria la finestra d’oportunitat. A mida que passa el temps, augmenta la possibilitat que 

una altra iniciativa similar se’ns avanci, fent que perdem l’oportunitat de ser primícia a la 

Xarxa. 

Per altra banda, és important no perdre de vista que aquest treball és constituent també 

d’un projecte final de carrera amb unes dates límit de presentació. El fet que s’hagi d’entregar 

durant el mes de Gener de 2009, implica que cap a mitjan desembre fora convenient tenir una 

versió bastant definitiva de l’aplicació, on només quedessin certs detalls per acabar de retocar. 

Per controlar i administrar correctament les restriccions de temps, s’ha realitzat una 

planificació exhaustiva del temps del qual es disposa pel projecte per tal d’evitar riscos 

innecessaris. 
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5.6 Restriccions pressupostàries 
Per a la realització d’aquest producte no es pensa en la petició d’ajuts o subvencions a terceres 

persones o empreses. El fet de tractar-se d’una iniciativa pròpia fa que tampoc disposem del 

suport econòmic d’un client per al qual estiguem realitzant aquest projecte.  

Per tant podríem dir que el pressupost per aquesta primera versió del producte és la força 

de treball de dos recursos personals, amb un treball de 3,5 mesos a dedicació completa (8 

hores diàries). Això fa un total de 560 hores per recurs, el que representa un total de 1120 

hores de dedicació pel projecte. 

Aquestes limitacions fan que ara per ara no sigui factible implementar totes les 

funcionalitats que hem cregut que podrien ser útils per als usuaris del sistema. Una certa part 

d’aquestes les hem de deixar de cara a un futur, quan esperem el sistema ens aporti els 

beneficis necessaris per a poder-les implementar.  
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6 Glossari de noms i definicions 
En aquest capítol es mostra la definició de termes utilitzats en aquest document i que poden 

presentar alguna dificultat al lector per entendre el seu significat, bé sigui per tractar-se de 

paraules molt especialitzades, o bé per tractar-se de noms que prenen un significat especial en 

el desenvolupament d’aquest projecte.  

 
Atracció turística (anomenada per abreujar ‘atracció’) Tot esdeveniment, establiment o punt 

d'interès de la ciutat que pugui ser interessant per als visitants d’una ciutat.  
Àrea privada Utilitzem àrea privada per referir-nos a la pàgina principal d’un usuari quan aquest 

és identificat com a usuari registrat en el sistema. Des d’aquesta pàgina tindrà accés 
a totes aquelles funcionalitats que el sistema li ofereix en funció del tipus d’usuari 
registrat que sigui.  

Atracció validada Es diu que una atracció turística és validada, en el moment en que un usuari 
administrador la revisa i indica al sistema que ha estat validada. Fins que una 
atracció no és validada, no es mostra als usuaris del sistema. 

Atracció visible Una atracció és visible, quan aquesta és mostrada als usuaris del sistema. Si no està 
marcada com a visible, la tindrem igualment en el sistema, però de cara als usuaris 
serà com si no existís. 

Correu electrònic Servei a través d'una xarxa de computadors que permet enviar i rebre missatges de 
forma ràpida per mitjà de sistemes de comunicació electrònics. 

Emoticona Es tracta d’un símbol gràfic que pretén reproduir expressions facials i sentiments 
per mitjà de signes de puntuació, lletres i números. Els programes informàtics 
tendeixen a substituir els símbols gràfics directament per petites imatges de cares. 

Empresa 
esponsoritzadora 

Es tracta d’empreses que utilitzaran el nostre sistema per a donar a conèixer 
activitats que poden interessar als usuaris, a canvi del pagament d’una determinada 
tarifa.  

FAQ (acrònim de Frequently Asked Questions) es tracta d'una llista de preguntes i 
respostes de caràcter útil per als usuaris del sistema. 

Franja horària Conjunt d’hores en les quals es divideix el dia.  

GPL (acrònim de l’anglès General Public License). És un tipus de llicència per a 
programari que permet la còpia, distribució i modificació del codi, sempre que es 
continuï distribuint amb la mateixa llicència.  

GPS (acrònim de l'anglès Global Positioning System) és un sistema de navegació per 
satèl·lits que permet determinar amb exactitud i en qualsevol punt concret del 
món, la posició d'un objecte o persona. 

Latitud Es tracta de la distància angular entre l’equador i un punt qualsevol del planeta.  

Longitud Es tracta de la distància angular entre el meridià de Greenwich i un punt qualsevol 
del planeta.  

Look & feel Terme anglès utilitzat habitualment en camps com el màrqueting, que significa 
l’experiència d’una persona utilitzant un producte, i les principals característiques 
de l’aparença i interfícies d’un determinat producte. 

LOPD (acrònim de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España) 
Es tracta d'una llei orgànica de l'Estat Espanyol que té com a principal objectiu el 
regular el tractament de dades i fitxers de caràcter personal, independentment del 
suport en el qual siguin tractades, els drets dels ciutadans sobre aquestes dades, i 
les obligacions dels propietaris de les dades. 

LSSIce (acrònim de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico). Es tracta d'una llei de l'Estat Espanyol que té com a principal objectiu 
regular les activitats que es realitzin per mitjans electrònics i tinguin un caràcter 
comercial o amb una finalitat econòmica. 

OCL (acrònim de l'anglès Oriented Constraint Language) és un llenguatge de descripció 
formal per a l'anàlisi i el disseny de sistemes informàtics. 

PayPal Mitjà de pagament per Internet, que permet fer pagament de forma segura, 
còmoda i ràpida. 
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PDA (acrònim de l’anglès Personal Digital Assistant) és un computador de mà 
originàriament dissenyat com agenda electrònica amb un sistema de 
reconeixement d’escriptura. Actualment es pot utilitzar com una computadora 
domèstica.  

PDF (acrònim de l'anglès Portable Document Format) és un format 
d'emmagatzemament electrònic de documents desenvolupat per l'empresa Adobe 
Systems que, per les seves característiques, s'ha convertit en un estàndard de facto 
a la Xarxa. 

POSIX Es tracta d’una família d’estàndards de crides a Sistemes Operatius definits per 
l’IEEE i especificats formalment en l’IEEE 1003. La seva finalitat és generalitzar les 
interfícies dels sistemes operatius per tal que una mateixa aplicació pugui ser 
executada en diverses plataformes.  

Proveïdor de 
hosting 

Empresa dedicada a oferir serveis d’allotjament a d’altres empreses o particulars, 
que permet als seus clients disposar de sistemes web sense necessitat de muntar la 
infraestructura ni preocupar-se de la seva administració. 

SEO (acrònim de l’anglès Search Engine Optimizer) són tècniques d’optimització de la 
pàgina per a millorar la posició en els buscadors d’informació de la Xarxa. 

Servei de 
pagament 

Es tracta d’un servei prestat pel nostre sistema als usuaris empresa, pel qual se’ls 
permet introduir noves atraccions turístiques al sistema per un període concret de 
temps, a canvi d’una retribució econòmica. 

Sessió 
autenticada 

Es parla de sessió autenticada a través d’Internet quan un client i un servidor han 
establer una connexió en la qual el servidor ha reconegut al client com un usuari 
concret del sistema amb uns certs privilegis. 

Spam Es tracta de missatges distribuïts per un mitjà electrònic, indiscriminadament i 
massiva, sense el consentiment dels receptors. Normalment, es fa amb finalitats 
comercials. 

SQL Injection Es tracta d’una vulnerabilitat informàtica present en sistemes que fan consultes o 
modificacions a la base de dades a partir de dades introduïdes per usuaris. Si el 
sistema no està protegit contra aquesta vulnerabilitat, un usuari malintencionat pot 
introduir qualsevol tipus de comanda SQL en les dades facilitades, i aconseguir que 
aquest codi sigui executat contra la base de dades. És el que es coneix com un atac 
per SQL Injection. 

Stakeholder Terme anglès per referir-se a una persona que directament o indirecta es veurà 
afectat d’alguna manera pel producte. 

UML (acrònim de l'anglès Unified Model Language) és un llenguatge estàndard en per a 
l'anàlisi i disseny de sistemes software orientats a objectes. 

Usuari 
administrador 

L’usuari administrador (o administrador de continguts) és un usuari final del 
producte, el qual s’encarrega de gestionar tots els continguts del sistema, tals com 
les atraccions, els fòrums o els comentaris de les atraccions. 

Usuari empresa L’usuari empresa és un usuari final del producte el qual vol afegir atraccions 
turístiques a canvi d’una certa quantitat de diners. 

Usuari turista L’usuari turista és un usuari final del producte l’interès principal del qual és 
planificar una estada en una ciutat, o bé buscar informació sobre atraccions 
turístiques. 

Web 2.0 Terme usat per primer cop per Tim O'Reilly per a referir-se a la segona generació en 
la història de la Web basada en comunitats d'usuaris i una gama especial  de serveis 
com les xarxes socials, els blocs, les wikis, etc. que fomenten la col·laboració i 
l'intercanvi  àgil d'informació entre els usuaris. 

WYSIWYG (acrònim de l’anglès What You See Is What You Get) s’aplica normalment a 
interfícies d’escriptura que tenen la capacitat de mostrar el resultat final que 
s’obtindrà per pantalla, a la vegada que l’usuari està editant el text. Normalment 
aquestes interfícies permeten també a l’usuari aplicar diversos formats al text, com 
ara canviar la font, el tamany o el color.  
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7 Fets rellevants i suposicions 

7.1 Fets rellevants 
En aquest punt enumerarem i analitzarem certs fets sobre l’entorn del producte i dels seus 

usuaris que poden tenir un impacte en el sistema –tot i que no tenir una implicació directa en 

els requeriments del producte- , i que cal que siguin coneguts i tenir-los present per totes les 

parts implicades en el projecte. 

 Les atraccions d’una ciutat poden ser de tipus molt diferents. D’entre les atraccions 

d’una determinada ciutat podem trobar museus, edificis, monuments, llocs naturals 

com parcs i jardins, obres de teatre, concerts, restaurants, bars, discoteques.  

 La demanda i ús del producte pot ser molt variable durant el transcurs de l’any natural, 

ja que possiblement el sistema tingui puntes d’ús en períodes de vacances i les 

setmanes anteriors a aquests períodes. 

 Per la seva naturalesa, el sistema està exposat a ser utilitzar per usuaris de tota mena i 

de cultures molt diverses. 

 Els turistes quan visiten una ciutat ho poden fer per motius diversos i poden buscar 

coses diferents en funció dels seus gustos o circumstàncies.  

 Les atraccions turístiques poden veure’s limitades pel que fa al temps. És possible que 

només puguin ser visitades en certes franges horàries (per exemple una discoteca), 

que tinguin un període de validesa limitat (per exemple obres de teatre) o que hi hagi 

dies que estiguin tancades (per exemple els museus). 

 Els usuaris d’Internet no els agrada registrar-se a les pàgines. No ho fan excepte que 

vegin en la pàgina una bona utilitat, els agradi i que el fet de registrar-se els pot 

aportar avantatges. 

 Els usuaris d’Internet acostumen a no recordar els noms d’usuari i els passwords amb 

els quals es registren en una determinada pàgina. 

 Als usuaris d’Internet no els agrada les pàgines amb excés de publicitat. 

 Als usuaris d’Internet no els agrada les pàgines que triguen molt en carregar o que els 

fan esperar massa en determinats processos.  

 

7.2 Suposicions 
 Suposem que l’usuari accedeix al sistema a través d’un ordinador o que, si ho fa amb 

un dispositiu mòbil, aquest és capaç de visualitzar les pàgines d’igual forma que ho fan 

els navegadors dels ordinadors. 

 L’usuari té una coneixements mínims de navegació per Internet. 

 L’usuari disposarà d’un vehicle propi per desplaçar-se d’una atracció turística a la 

següent o bé té els coneixements necessaris per arribar-hi amb d’altres mitjans de 

transport.  
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7.3 Què no fa el sistema 
 El sistema no aconsella a l’usuari com moure’s d’una atracció fins a la següent atracció. 

Pressuposem que aquest disposa de vehicle propi o bé els coneixements necessaris 

per a fer els desplaçaments amb transport públic. 

 El sistema no fa cap tipus de reserva en les atraccions que són afegides en les 

planificacions generades pel sistema. 

 El sistema no gestiona ni els hotels dels dies planificats ni els vols per arribar a la ciutat 

destí. 
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Requeriments del projecte 

8 Abast del projecte 
L’objectiu d’aquest capítol és, partint d’una anàlisi de la situació actual del que suposa 

organitzar un viatge i tots els agents implicats en la mateixa, acabar amb una partició del 

treball que implica aquesta situació, de la qual se’n puguin extreure els casos d’ús més 

importants que haurà de cobrir el sistema que hem de construir. 

 

8.1 La situació actual 
S’analitza tot seguit els processos de negoci que realitzen actualment els turistes un cop han 

decidit la destinació a la que viatjaran i es disposen a veure què faran quan arribin a la seva 

destinació: 

 Comprar guies turístiques per obtenir informació més o menys actualitzada sobre la 

ciutat destinació triada.  

 Buscar informació per Internet sobre la destinació i les activitats que es poden realitzar 

i les atraccions que es poden visitar. Normalment la informació és gratuïta i més 

actualitzada que en una guia en paper. 

 Demanar a una agència de viatges que l’informi sobre les atraccions d’una 

determinada ciutat. 

 Seleccionar quines atraccions turístiques es visitaran i quines no, en funció de l’interès 

que té el viatjant, i del temps que disposaran per veure la ciutat. 

 Priorització de les atraccions turístiques triades. 

 Abans de marxar de viatge, fer una planificació dels dies que s’estarà a la ciutat, 

seleccionant quines atraccions es visitaran cada un dels dies de l’estada i en quin 

ordre. 

 Demanar a una agència de viatges que els faci una planificació de l’estada amb les 

visites recomanades. 

 Un cop s’està a la ciutat destí, cada un dels dies decidir què es vol veure. 

 Un cop s’està a la ciutat destí, acudir a un centre d’informació turística per obtenir 

informació sobre què es pot veure; així com per obtenir informació sobre transports 

públics, horaris i plànols de la ciutat. 

 Controlar la despesa diària del viatge provocada per les visites a les atraccions de la 

ciutat.  

S’ha mostrat els processos més habituals que segueixen turistes de diverses 

naturaleses (persones previsores, persones que van a l’aventura, amb més pressupost, amb 

menys, etc.) a l’hora de visitar una ciutat.  

En la majoria dels processos veiem que el turista acaba gastant, o bé més diners dels 

necessaris (sobretot comprant guies o utilitzant els serveis d’agències de viatges), o bé més 
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temps del necessari (buscant informació, planificant el viatge o perdent-lo en la ciutat destí per 

manca de planificació).  

Aquests processos són els que el nostre sistema està destinat a cobrir i substituir, 

millorant el resultat final de l’usuari, tant econòmicament (perquè no haurà de pagar per 

utilitzar els serveis) com en temps (perquè el sistema generarà una planificació en moltíssim 

menys temps del que es perd buscant informació i planificant un viatge). 

A part de pensar en el turista, cal també tenir en compte els empresaris del sector 

turístic. Un dels processos de negoci importants d’aquest actor és el d’atraure nous clients cap 

als seus negocis. Actualment, existeixen diverses vies per a publicitar-se: 

 Anunciar-se en pàgines web que ofereixen informació turística a possibles visitants de 

la ciutat. 

 Anunciar-se en catàlegs especialitzats del sector, dirigits a agències de viatges o a 

turistes. 

 Anunciar-se en revistes especialitzades del sector. 

 Participar en targetes especials per a turistes que ofereixen packs de descomptes per a 

les principals atraccions i activitats d’una de determinada ciutat (a Barcelona tenim 

l’exemple de la Barcelona Card). 

Cada una d’aquestes vies presenten punts positius i negatius. Volem destacar les que ens 

poden semblar més efectives pel fet que arriben amb més efectivitat al públic objectiu.  

El cas d’anunciar-se en pàgines web, té la part positiva que pot arribar a molta gent, i 

possiblement arribi a molt turistes que acabaran viatjant a la ciutat de destinació, però té el 

gran inconvenient que els visitants de la pàgina web molt difícilment recordaran els anuncis 

que van veure en aquella pàgina web, i per tant és difícil que visitin el negoci de l’interessat. 

 El cas de participar en targetes especials de descomptes per a turistes, soluciona el 

problema de l’anunci en una pàgina web ja que el client té la targeta i els fulletons que 

s’adjunten amb aquesta (que és on hi ha la publicitat de l’establiment del nostre empresari) en 

la ciutat destí, i per tant és més fàcil que accedeixi a visitar el negoci. El problema d’aquesta via 

és que, per una banda, no arriba a un públic massa nombrós i per altra banda que no qualsevol 

negoci es pot anunciar en aquests mitjans degut al elevat cost que suposa. 

El que nosaltres podem oferir als propietaris de negocis manté els punts forts 

d’ambdues vies, n’elimina les parts negatives i afegeix un punt clau que pot ser determinant:  

 Apareix publicitat de l’atracció en la pàgina web del sistema, el que fa que arribi a 

molta gent. 

 Apareix en la planificació, el que fa que l’usuari tingui la informació de l’atracció en la 

ciutat de destinació (entenent que s’emporta la planificació cap a la ciutat destí). 

 El preu no serà tan elevat com pot ser el cas de participar en targetes de descomptes 

per a turistes. 

 El punt fort del nostre sistema és que l’activitat és afegida en la planificació de l’estada 

del turista (el que seria la seva agenda de coses a fer mentre és a la ciutat destí). Això 
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implica que la possibilitat que visiti l’establiment de l’anunciant és molt més elevada 

que la resta de vies de publicitat. 

 

8.2 Context del treball 
En el diagrama que es mostra en aquest apartat, es pretén descobrir l’entorn que envolta el 

treball d’un turista a l’hora de planificar una estada en una ciutat. A partir d’aquest diagrama, 

es podrà fer una partició d’aquest treball, per facilitar el seu estudi, tot reduint-lo a blocs 

funcionals més petits. Aquesta partició de treball es mostra en el següent apartat d’aquest 

capítol. D’aquesta partició –teòricament- se’n desprendran els casos d’ús més importants que 

haurà de cobrir el sistema web que cal construir. 

 

Figura 8-1. Entorn actual del treball de planificar una estada turística 
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8.3 Divisió del treball 
Tot seguit es mostra una partició taula amb les entrades i sortides principals a les quals està 

exposat el nostre sistema degut a l’entorn, i vers les quals ha de reaccionar.  

En la primera columna es mostra l’event de negoci que estimula al sistema. En la 

segona columna, es mostra l’entrada o sortida d’informació provocada per l’event, i en la 

tercera columna un resum a mode gairebé esquemàtic de l’acció que el sistema ha de prendre. 

 

Nom de l’event Entrada / Sortida Resum 

1. Turista demana consell a 
agència de viatges 

Consell a turista (entrada) 
Consell a turista (sortida) 

L’agència dóna consells al 
turista 

2. Turista demana 
informació turística a 
agència  

Informació Turística (entrada) 
Informació Turística (sortida) 

L’agència dóna informació 
turística al turista 

3. Turista paga pels serveis a 
una agència turística 

Pagament per serveis (in) 
Ingressos per serveis (out) 

Agència de Viatges cobra per 
serveis prestats a un turista 

4. Empresari contracta 
publicitat a una publicació 

Publicitat (in) 
Ingressos per publicitat (out) 

L’editor afegeix la publicitat 
de l’empresari en la seva 
revista o guia turística. 

5. Empresari capta client Clients (out) 
Un turista passa a ser client 
de l’empresari 

6. Editor publica revista o 
guia turística 

Publicacions turístiques (in) 

Es posa a disposició del 
turista revistes i guies 
turístiques per a la seva 
compra. 

7. Turista compra publicació 
turística 

Informació Turística (out) 
Pagament per compra de 
publicacions (in) 
Ingressos venta al públic 
(out) 

Turista obté informació 
turística d’una publicació 
previ pagament del preu 
d’aquesta. 

8. Turista dóna opinions i 
consells sobre 
experiències viscudes. 

Opinions personals (in) 
Les opinions són hostatjades 
en alguna publicació o pàgina 
web. 

9. Turista busca o demana 
opinions i consells  

Opinions personals (in) 
Opinions personals (out) 

Turista busca consells i 
opinions en pàgines web o en 
amics i coneguts. 
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9 Abast del producte 
En aquest apartat començarem a veure els usuaris finals que tindrà el producte, i les relacions 

d’aquests amb els casos d’ús que podran desenvolupar amb el producte.  

 Cal tenir en compte que el nostre producte crea noves maneres de planificar una 

estada en una ciutat i reinventa en certa manera els processos de negoci, que són certament 

diferents als que s’està acostumat en l’actualitat. Per aquesta raó, el lector podrà observar 

que, a diferència del que apunta la teoria, no hi ha una correspondència exacta dels casos d’ús 

que oferirà el nostre producte amb els casos d’ús que s’han desprès de l’estudi dels processos 

de negoci que se segueixen en l’actualitat.   

 

9.1 Límits del producte 
En aquest capítol es comença a restringir el que serà el nostre producte, les funcionalitats que 

aquest tindrà i els usuaris finals –aquells que manipularan el producte directament- del mateix.  

 Començarem veient els usuaris finals que tindrà el sistema. Els diferents usuaris del 

sistema tindran diferents motivacions per estar utilitzant el sistema. Així per exemple, un 

usuari turista utilitzarà el sistema per a cercar informació sobre una destinació turística o per 

fer una planificació d’un viatge proper; en canvi un usuari empresa utilitzarà el sistema per tal 

d’incloure-hi alguna atracció turística. Aquest fet fa que calgui diferenciar els diferents tipus 

d’usuari que interactuaran amb el producte i permetre’ls fer unes accions o unes altres segons 

el tipus d’usuari que siguin. 

 En una primera classificació distingirem entre usuaris registrats i usuaris no registrats. 

Entenem per usuari registrat aquell usuari al qual el sistema ha atorgat unes credencials 

d’accés i ha registrat les seves dades personals i que, a més, l’usuari s’ha identificat com a 

usuari registrat del sistema en la sessió actual. En canvi, un usuari no registrat és aquell que no 

s’ha identificat com a usuari registrat en la sessió actual (encara que disposi de credencials 

d’accés i el sistema en guardi les dades personals). 

 

Figura 9-1. Primera especialització dels usuaris del sistema 
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 En una segona classificació, trobem tres tipus d’usuaris registrats, segons les accions 

que se’ls permet realitzar en el sistema.  

Tenim per una banda a l’usuari turista, que és aquell que utilitzarà el sistema 

bàsicament per buscar informació sobre atraccions turístiques i per planificar estades en una 

ciutat. Un segon tipus d’usuari registrat és l’usuari empresa, la finalitat principal del qual és la 

d’incloure atraccions turístiques en el sistema per un període de temps determinat per tal de 

promocionar-les. Finalment, el tercer tipus d’usuari registrat, és l’usuari administrador el qual 

forma part de la nostra organització i s’encarrega per una banda de crear nous continguts al 

sistema i, per l’altra banda, de vetllar per la correctesa de tota la informació que apareix en el 

sistema, ja sigui informació introduïda per ell mateix, com per d’altres usuaris registrats en el 

sistema. Veiem tot seguit l’especialització de l’usuari registrat: 

 

Figura 9-2. Especialització de l'usuari registrat 

 Veiem, per tant, que seran quatre els tipus d’usuaris finals que tindrà el sistema: 

L’usuari no registrat, l’usuari turista, l’usuari empresa i l’usuari administrador.  

 Tot seguit passarem a veure amb diagrames UML quins són els casos d’ús que pot 

executar cadascun d’aquests actors del sistema. Per a facilitar la llegibilitat, hem dividit els 

casos d’ús en quatre blocs o subsistemes, que són: Subsistema de gestió d’usuaris, 

Subsistema de gestió d’atraccions turístiques, Subsistema de gestió de planificacions i 

Subsistema d’altres funcionalitats. 

 

9.1.1 Subsistema de gestió d’usuaris 

Es tracta de la part del sistema que inclou tots aquells casos d’ús que tenen com a principal raó 

de ser a l’usuari del sistema, o accions directament lligades amb la seva gestió. 
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EMPRESA

ADMINSITRADOR

REGISTRAT

NO REGISTRAT

Alta TuristaAlta Empresa

Login

Logout

Baixa del sistema

Eliminar usuari

Consultar dades

usuari

Crear nou

administrador

Enviar notificació

pagament

Consulta dades

personals

Modificació dades

personals

Realitzar pagament

per serveis

Consultar serveis

contractats

Subsistema de gestió d’usuaris

 

Figura 9-3. Casos d'ús del subsistema de gestió d'usuaris 

 

9.1.2 Subsistema de gestió d’atraccions turístiques 

Es tracta de la part del sistema que inclou tots aquells casos d’ús que estan relacionats amb la 

gestió de les atraccions turístiques. 
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EMPRESA

ADMINSITRADOR

REGISTRAT

NO REGISTRAT

Consultar Atracció

Validar Atracció

Modificar Atracció

Comentar Atracció

Eliminar comentari

d'una atracció

Modificar comentari

d'una atracció

Puntuar Atracció

Eliminar Atracció

Crear Nova Atracció

Consultar comentari

d'una Atracció

Subsistema de gestió d’atraccions turístiques

 

Figura 9-4. Casos d'ús del subsistema de gestió de d'atraccions turístiques 

 

9.1.3 Subsistema de gestió de planificacions 

Es tracta de la part del sistema que inclou els casos d’ús relacionats amb les planificacions 

d’estades en una ciutat. Tot i que són pocs els casos d’ús d’aquest subsistema, la seva 

importància en el conjunt del sistema, fa que creiem oportú incloure-les en un subsistema 

propi. 

REGISTRAT NO REGISTRAT

Consultar

Planificacions fetes

Generar una

Planificació

Subsistema de gestió de planificacions

Figura 9-5. Casos d'ús del subsistema de gestió de planificacions 

 

9.1.4 Subsistema d’altres funcionalitats 

Es tracta de la part del sistema que agrupa funcionalitats que no són tractades en les altres 

part del sistema i que, per la seva poca rellevància, no són incloses en un subsistema propi. 

Bàsicament trobem els casos d’ús relacionats amb el funcionament del fòrum i de la guia 

d’ajuda del sistema. 
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EMPRESA ADMINSITRADOR

REGISTRAT NO REGISTRAT

Escriure missatge

al fòrum

Eliminar missatge

del fòrum

Modificar missatge

del fòrum

Consultar guia

d'ajuda

Consultar missatge

del fòrum

Subsistema d’altres funcionalitats

Figura 9-6. Casos d'ús del subsistema d'altres funcionalitats 

 

9.2 Llista de casos d’ús del producte 
A mode de resum i per disposar d’una referència ràpida als diferents casos d’ús del sistema, els 

mostrem en la següent taula, també dividits amb els subsistemes que hem utilitzat en l’apartat 

anterior. 

Per cada un dels casos d’ús de la llista, s’ha fet una marca en les columnes que es 

corresponen amb usuaris finals que poden dur a terme aquell cas d’ús. En cas que no hi hagi 

marca en una determinada columna, significa que aquell usuari no pot executar aquell cas 

d’ús. 

# Descripció del cas d’ús 
No 

registrat 
Turista Empresa Admin. 

Subsistema de gestió d’usuaris 

1 Login     

2 Logout     

3 Alta turista     

4 Alta empresa     

5 Baixa del sistema     

6 Consulta dades personals     

7 Modificació dades personals     

8 Eliminar usuari     

9 Consulta dades usuari     

10 Crear nou administrador     

11 Realitzar pagament per serveis     

12 Enviar notificació de pagament     
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13 Consultar serveis contractats     

Subsistema de gestió d’atraccions turístiques 

20 Crear nova atracció     

21 Eliminar atracció     

22 Modificar atracció     

23 Consultar atracció     

24 Validar atracció     

25 Puntuar una atracció     

26 Comentar una atracció     

27 Consultar comentaris d’una atracció     

28 Eliminar comentari d’una atracció     

29 Modificar comentari d’una atracció     

Subsistema de gestió de planificacions 

40 Generar una planificació     

41 Consultar planificacions fetes     

Subsistema d’altres funcionalitats 

50 Escriure missatge al fòrum     

51 Consultar missatge del fòrum     

52 Eliminar missatge del fòrum     

53 Modificar missatge del fòrum     

54 Consultar guia d’ajuda     
  

  

9.3 Casos d’ús al detall 
Finalment, per acabar d’especificar correctament els casos d’ús, ens manca mostrar una 
explicació en detall de cada un d’ells. Per mostrar-los d’una forma ordenada i classificada, 
s’han seguit diversos criteris: 

 Estructuració en subsistemes. De la mateixa manera que s’han mostrat en els dos 
primers apartats d’aquest capítol, es continua seguint amb la separació dels casos d’ús 
en funció del subsistema al qual pertanyin. 

 Criteri de numeració dels casos d’ús. S’ha assignat un rang de nombres per cada un 
dels subsistemes per a nombrar els casos d’ús que continguin. D’aquesta manera, per 
una banda podem saber ràpidament a quin subsistema pertany un determinat cas d’ús 
sabent-ne el seu número. Per altra banda, tenim la possibilitat d’afegir casos d’ús en 
un subsistema sense haver de renombrar els casos d’ús d’altres subsistemes. Els rangs 
de números disponibles per cada un dels subsistemes són els següents: 
 

o Subsistema de gestió d’usuaris: [01 : 19] 
o Subsistema de gestió d’atraccions: [20 : 39] 
o Subsistema de planificacions: [40 : 49] 
o Subsistema d’altres funcionalitats: [50 : 59] 
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 Plantilla dels casos d’ús. Tots els casos d’ús es mostren seguint un mateix format que 
mostra una informació comuna per tots ells. Concretament, la informació que es 
mostra en la plantilla és la següent: 

o Núm. Número identificatiu del cas d’ús. 
o Títol del cas d’ús. Títol del cas d’ús que descriu en poques paraules el propòsit 

del cas d’ús. 
o Àmbit. Subsistema al qual pertany el cas d’ús. 
o Propòsit. Objectiu del cas d’ús. 
o Resum. Descripció breu de les accions que ha de dur a terme el cas d’ús. 
o Justificació: Explicació del perquè de l’existència d’aquest cas d’ús en el nostre 

sistema. 
o Satisfacció de l’usuari: Grau de satisfacció de l’usuari si aquest cas d’ús és 

implementat, expressat en una escala de l’1 al 5 on 1 significa ‘cap mena de 
satisfacció’ i 5 significa ‘totalment satisfet’. 

o Insatisfacció de l’usuari: Grau d’insatisfacció de l’usuari si aquest cas d’ús no 
és implementat en el producte final, expressat en una escala de l’1 al 5 on 1 
significa ‘gens insatisfet’ i 5 significa ‘totalment disgustat’. 

o Precondició. Condicions que s’han de complir en l’inici del cas d’ús perquè 
aquest es pugui desenvolupar correctament. 

o Criteri de validació.  Defineix una possible prova per tal de comprovar que el 
producte final implementa correctament el cas d’ús. 

o Tipus. Tipus del cas d’ús. Està compost per dues paraules. La primera d’elles, 
mostra la importància del cas d’ús en el global del producte; pot prendre els 
valors: {primari, secundari, opcional}.  
La segona paraula serveix per distingir la fase del projecte en que ha aparegut 
un determinat cas d’ús. Pot prendre dos valors: essencial, que indica que ha 
estat obtingut en la fase d’especificació i per tant no es té en compte la 
tecnologia que serà utilitzada per a implementar-lo; i real, que indica que ha 
estat obtingut en fases posteriors a l’especificació, i ja té en compte la 
tecnologia que s’utilitzarà per a la seva implementació.  

o Trigger. Acció de l’usuari que estimula al sistema a desenvolupar el cas d’ús. 
o Curs típic d’esdeveniments. Descripció detallada de la interacció entre els 

actors i el sistema.  
o Curs alternatiu. Descripció de les excepcions que es poden produir en el curs 

típic d’esdeveniments, i les reaccions del sistema davant d’aquestes. 
 

9.3.1 Subsistema de gestió d’usuaris 
 

Núm: 01 Login 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Turista, empresa, administrador 

Propòsit Identificar a un usuari com a usuari registrat del sistema 

Resum 
L’usuari s’identifica amb les seves credencials per a que el sistema el 
reconegui com a usuari del sistema 

Justificació 
En funció de si l’usuari és de tipus registrat o no tindrà unes 
funcionalitats o unes altres, per tant és necessari que s’identifiqui com 
a usuari registrat perquè se li permeti actuar en conseqüència 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 
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Precondició L’actor s’ha registrat en el sistema  

Criteri validació 
L’usuari registrat és identificat com a tal, i redirigit a la seva àrea 
privada 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol identificar-se com a usuari registrat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 1. El sistema demana a l’usuari les credencials 

2. L’usuari introdueix la informació 
sol·licitada 

 

 
3. El sistema comprova que la informació 
introduïda correspon a un usuari registrat 

 
4. El sistema redirigeix a l’usuari a la seva àrea 
privada 

[ -> LogIn] 

Curs alternatiu 

3a. La informació introduïda per l’usuari no es correspon a cap usuari registrat 

 
3a1. El sistema informa a l’usuari que les 
dades no són correctes i es torna al pas 1 del 
curs típic d’esdeveniments 

 
 

Núm: 02 Logout 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Turista, empresa, administrador 

Propòsit Que el sistema deixi de reconèixer a un usuari com a usuari registrat. 

Resum 
El sistema tanca la sessió activa de l’usuari i el redirigeix a la pàgina 
principal. 

Justificació 
Es tracta d’una mesura de seguretat i confidencialitat, per tal d’evitar 
que d’altres persones es facin passar per un usuari registrat del 
sistema, després que aquest hagi estat utilitzant el sistema. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 5 

Precondició L’usuari té una sessió oberta com a usuari registrat. 

Criteri validació 
L’usuari és redirigit a la pàgina principal, i si vol tornar a la seva àrea 
privada, el sistema li demanda que s’identifiqui. 

Tipus Primari, essencial. 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol tancar la sessió. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  
1. El sistema tanca la sessió de l’usuari i el 
redirigeix a la pàgina principal del sistema.  

[->LogOut] 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

46 
 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

 
 

Núm: 03 Alta turista 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Usuari no registrat 

Propòsit 
Que un usuari no registrat obri un compte en el sistema per aprofitar 
tots els avantatges que el sistema dóna als usuaris registrats. 

Resum 
L’usuari introdueix les dades necessàries, i el sistema registra a l’usuari 
com a un nou usuari registrat. 

Justificació 
És imprescindible que es puguin donar d’alta en el sistema per tal de 
tenir usuaris registrats. 

Satisfacció usuari 2 Insatisfacció usuari 5 

Precondició No n’hi ha  

Criteri validació L’usuari pot fer un login al sistema i veure la seva àrea privada 

Tipus Primari, essencial 

Trigger 
L’usuari informa al sistema que vol ser donat d’alta com a usuari de 
tipus turista 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  
1. El sistema demana la informació que 
requereix de l’usuari 

2. L’usuari introdueix la informació 
demanada 

 

 
3. El sistema registra la informació relativa al 
nou usuari i el dóna d’alta 

[ -> NouUsuariTurista] 

Curs alternatiu 

3a. La informació conté errades o falten dades per introduir 

 
3a1. El sistema informa a l’usuari que les dades 
no són correctes i es torna al pas 1 del curs 
típic d’esdeveniments 

3b. El sistema detecta que ja existeix un usuari amb aquella informació 

 
3b1. El sistema informa a l’usuari que ja 
existeix un usuari amb aquella informació. 
S’acaba el cas d’ús. 

 
 

Núm: 04 Alta empresa 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Usuari no registrat 

Propòsit 
Permetre que una empresa interessada pugui obrir un compte en el 
sistema per a utilitzar els serveis que aquest aporta a les empreses.  

Resum 
L’usuari introdueix les dades necessàries, i el sistema registra a l’usuari 
com a un nou usuari de tipus empresa. 

Justificació 
És imprescindible que es puguin donar d’alta usuaris de tipus empresa 
per tal de tenir-ne en el sistema. 
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Satisfacció usuari 2 Insatisfacció usuari 5 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació L’usuari pot fer un login al sistema i veure la seva àrea privada 

Tipus Primari, essencial 

Trigger 
L’usuari informa al sistema que vol ser donat d’alta com a usuari de 
tipus empresa 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  
1. El sistema demana la informació que 
requereix de l’usuari 

2. L’usuari introdueix la informació 
demanada 

 

 
3. El sistema registra la informació relativa al 
nou usuari i el dóna d’alta 

[ -> NouUsuariEmpresa] 

Curs alternatiu 

3a. La informació conté errades o falten dades per introduir 

 
3a1. El sistema informa a l’usuari que les dades 
no són correctes i es torna al pas 1 del curs 
típic d’esdeveniments 

3b. El sistema detecta que ja existeix un usuari de tipus empresa amb aquella informació 

 
3b1. El sistema informa al sistema que ja 
existeix un usuari de tipus empresa amb 
aquella informació. S’acaba el cas d’ús 

 
 

Núm: 05 Baixa del sistema 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Turista, empresa, administrador. 

Propòsit 
Eliminar un usuari registrat del sistema i totes les dades que el sistema 
emmagatzema sobre el mateix. 

Resum El sistema elimina tota la informació que té relativa a ell. 

Justificació 
Permetre a una persona que no vulgui continuar essent un usuari 
registrat del nostre sistema que es pugui donar de baixa i eliminar totes 
les dades relatives a ell que el sistema emmagatzema. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició L’usuari té una sessió oberta. 

Criteri validació 
L’usuari és redirigit a la pàgina principal i ja no pot tornar a entrar a la 
seva àrea privada, excepte que es torni a donar d’alta al sistema. 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol ser donat de baixa. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  1. El sistema elimina tota la informació 
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relacionada amb aquell usuari 
[-> EliminaUsuariTurista] 
[-> EliminaUsuariEmpresa] 
[-> EliminaUsuariAdministrador] 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 06 Consulta dades personals 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Turista, empresa, administrador 

Propòsit Permetre a l’usuari consultar les seves dades personals.  

Resum 
El sistema mostra les dades personals que està emmagatzemant sobre 
aquell usuari. 

Justificació 
Cal permetre que un usuari que ha introduït les seves dades personals 
les pugui consultar en qualsevol moment. 

Satisfacció usuari 2 Insatisfacció usuari 5 

Precondició L’usuari té una sessió oberta. 

Criteri validació L’usuari veu les seves dades personals. 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol veure les seves dades personals. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

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

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 

 
 

Núm: 07 Modificació dades personals 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Turista, empresa, administrador 

Propòsit Permetre a l’usuari registrat modificar les seves dades personals.  

Resum 
L’usuari modifica les dades que vol modificar, i el sistema les reemplaça 
per les que hi havia fins al moment. 

Justificació 
Cal que l’usuari pugui modificar les seves dades personals perquè 
aquest les pugui mantenir actualitzades en cas que es produeixin 
canvis. 

Satisfacció usuari 2 Insatisfacció usuari 4 

Precondició L’usuari té una sessió oberta. 

Criteri validació 
Quan l’usuari torna a visualitzar les seves dades personals, aquestes ja 
reflecteixen les modificacions que aquest ha fet. 

Tipus Primari, essencial 
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Trigger L’usuari informa al sistema que vol modificar les seves dades personals. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  
1. El sistema mostra les dades actuals de 
l’usuari, i dóna la possibilitat de modificar-les. 

2. L’usuari modifica les seves dades 
personals. 

 

 

3. El sistema reemplaça les dades existents per 
les que acaba d’introduir l’usuari 

[ -> EditaUsuariTurista] 
[ -> EditaUsuariEmpresa] 
[ -> EditaUsuariAdminsitrador] 

Curs alternatiu 

3a. La informació conté errades o falten dades per introduir 

 
3a1. El sistema informa a l’usuari que les dades 
no són correctes i es torna al pas 1 del curs 
típic d’esdeveniments 

 
 

Núm: 08 Eliminar usuari 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Administrador 

Propòsit Permetre a un administrador del sistema eliminar un usuari  

Resum 
L’administrador selecciona l’usuari que vol eliminar, i aquest elimina 
tota la informació relativa a aquell usuari que s’estava 
emmagatzemant. 

Justificació 
Cal donar totes les eines necessàries als administradors del sistema per 
tal que aquests puguin mantenir l’ordre en el sistema i evitar els mals 
usos que els usuaris puguin donar al sistema. 

Satisfacció usuari 1 Insatisfacció usuari 1 

Precondició No n’hi ha. 

Criteri validació L’usuari eliminat no pot tornar a entrar a la seva àrea personal. 

Tipus Primari, essencial. 

Trigger L’administrador informa al sistema que vol eliminar un usuari. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’administrador selecciona l’usuari que vol 
eliminar. 

 

 

2. El sistema elimina tota la informació 
relacionada amb aquell usuari. 

[-> EliminaUsuariTurista] 
[-> EliminaUsuariEmpresa] 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 
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Núm: 09 Consulta dades d’usuari 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Administrador 

Propòsit 
Permetre a l’administrador consultar les dades personals (excepte el 
password) de qualsevol dels usuaris del sistema.  

Resum 
L’Administrador selecciona l’usuari amb el que està interessat, i el 
sistema en mostra les dades personals. 

Justificació 
Pot ser necessari per l’administrador consultar les dades personals 
d’un determinat usuari. Per exemple, conèixer la direcció de correu 
electrònic per posar-se en contacte amb ell.  

Satisfacció usuari 1 Insatisfacció usuari 1 

Precondició No n’hi ha. 

Criteri validació L’Administrador veu les dades personals de l’usuari que ha demanat 

Tipus Secundari, essencial 

Trigger 
L’administrador informa al sistema que vol veure les dades personals 
d’un usuari 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’administrador selecciona l’usuari del 
qual vol veure les seves dades personals 

 

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

Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 10 Crear nou administrador 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Administrador 

Propòsit Permetre a l’administrador crear un nou usuari de tipus administrador.   

Resum 
L’usuari administrador dóna d’alta un nou usuari de tipus 
administrador al sistema 

Justificació 
És necessària una eina de creació de nous administradors perquè pot 
ser necessari tenir més d’un administrador al sistema. 

Satisfacció usuari 1 Insatisfacció usuari 1 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació El nou usuari pot fer Login al sistema, i accedir a la seva àrea privada.  

Tipus Secundari, essencial 

Trigger 
L’administrador informa al sistema que vol crear un nou usuari de 
tipus administrador 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  1. El sistema demana la informació que 
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requereix del nou usuari 

2. L’administrador introdueix la informació 
demanada 

 

 
3. El sistema registra la informació relativa al 
nou usuari i el dóna d’alta 

[ -> NouUsuariAdministrador] 

Curs alternatiu 

3a. La informació conté errades o falten dades per introduir 

 
3a1. El sistema informa a l’usuari que les 
dades no són correctes i es torna al pas 1 del 
curs típic d’esdeveniments 

 
 

Núm: 11 Realitzar pagament per serveis 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Empresa 

Propòsit 
Permetre a un usuari de tipus empresa efectuar un pagament pels 
serveis que li estem oferint . 

Resum 
L’usuari de tipus empresa introdueix les dades necessàries, i efectua el 
pagament de l’import especificat. 

Justificació 
El fet de permetre realitzar pagaments per mitjà del nostre sistema 
facilita la feina als usuaris de tipus empresa i els evita haver de 
realitzar tràmits extres amb les entitats bancàries. 

Satisfacció usuari 4 Insatisfacció usuari 3 

Precondició L’usuari empresa ha rebut una notificació de pagament 

Criteri validació 
Rebem els diners al nostre compte i l’atribut activada de l’atracció 
esponsoritzada passa a ser cert. 

Tipus Secundari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol fer efectiu un pagament 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 

1. El sistema mostra la informació sobre el 
pagament (preu i concepte), i permet 
seleccionar el mètode de pagament (paypal o 
Visa) 

2. L’usuari selecciona el mètode de 
pagament 

 

 
3. El sistema demana la informació necessària 
segons el mètode seleccionat 

4. L’usuari introdueix la informació 
requerida, i fa efectiu el pagament 

 

 

5. El sistema comprova la informació 
introduïda és correcta, que s’ha efectuat 
correctament el pagament, i crea un nou 
període de validesa al qual associa el 
pagament que s’acaba de realitzar. 

[-> NouPagament] 
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Curs alternatiu 

5a. La informació introduïda per l’usuari no és correcta o falta informació 

 
5a1. El sistema informa a l’usuari de la 
incidència, i es passa al pas 3 del curs típic 
d’esdeveniments 

 
 

Núm: 12 Enviar notificació de pagament 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Administrador 

Propòsit 
Fer que un usuari empresa se n’adoni que ha d’efectuar un pagament 
a la nostra empresa, per l’import i concepte especificats en la 
notificació 

Resum 
L’Administrador calcula l’import a rebre, i envia la notificació de 
pagament a l’usuari empresa destinatari. 

Justificació 
És una fórmula per evitar malentesos i fer que l’usuari sigui conscient 
que ha d’efectuar un pagament per activar un determinat servei 
contractat. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 2 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 
L’usuari de tipus empresa rep una notificació de pagament amb 
l’import i concepte especificat per l’usuari 

Tipus Secundari, essencial 

Trigger 
L’administració informa al sistema que vol enviar una notificació de 
pagament a un usuari de tipus empresa 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’administrador selecciona l’usuari de 
tipus empresa al qual ha d’enviar la 
notificació 

 

 
2. El sistema demana l’import i el concepte del 
pagament que se li demana a l’usuari empresa 

3. L’administrador insereix la informació  

 
4. El sistema comprova la informació i envia la 
notificació a l’usuari empresa 

Curs alternatiu 

4a. La informació és incorrecta o falta informació 

 
4a1. El sistema ho notifica a l’usuari i es torna 
al pas 2 del curs típic d’esdeveniments 

 
 

Núm: 13 Consultar serveis contractats 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’usuaris. 

Actor Empresa 

Propòsit Permetre a un usuari empresa consultar els serveis que té contractats 
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amb nosaltres, així com les dates inicials i finals dels contractes. 

Resum 
El sistema mostra una llista amb tots els serveis contractats per l’usuari 
empresa, permetent-li de visualitzar-ne un en detall. 

Justificació 
Fer que l’usuari sigui conscient dels serveis que té contractats i 
conèixer la informació associada als mateixos. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició 
L’usuari empresa té algun servei de pagament contractat amb el 
sistema. 

Criteri validació 
L’usuari empresa veu els detalls d’un servei que té contractat amb el 
sistema. 

Tipus Secundari, essencial 

Trigger 
L’usuari empresa informa al sistema que vol veure els serveis que té 
contractats amb el sistema.  

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 
1. El sistema mostra una llista amb tots els 
serveis que té contractats aquell usuari. 

2. L’usuari selecciona el servei que vol 
consultar en detall. 

 

 
3. El sistema mostra detalladament la 
informació disponible per aquell servei 
contractat.  

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 
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9.3.2 Subsistema de gestió d’atraccions turístiques 

 

Núm: 20 Crear nova atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Empresa, administrador 

Propòsit 
Permetre a l’administrador o a un usuari de tipus empresa crear una 
nova activitat.   

Resum 

L’usuari introdueix tota la informació necessària relacionada amb 
l’activitat, i el sistema la registra. En cas que ho faci un usuari de tipus 
empresa, caldrà una validació final per part d’un usuari de tipus 
administrador. 

Justificació 
És imprescindible poder crear atraccions turístiques perquè són la base 
de coneixement en que es basa el funcionament del sistema. 

Satisfacció usuari 1 Insatisfacció usuari 5 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 

En cas que l’hagi creat l’administrador, un usuari qualsevol del sistema 
pot consultar la informació de l’activitat.  
En cas que l’hagi creat un usuari de tipus empresa, l’administrador rep 
un avís que té una activitat pendent de validar.  

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol crear una nova activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  
1. El sistema demana la informació que 
requereix de l’usuari 

2. L’usuari introdueix la informació 
demanada 

 

 
3. El sistema comprova que la informació 
introduïda és correcta 

 
4. El sistema registra la informació i dóna 
d’alta la nova activitat de forma definitiva 

[-> NovaAtracció] 

Curs alternatiu 

3a. La informació conté errades o falten dades per introduir 

 
3a1. El sistema informa a l’usuari que les 
dades no són correctes i torna al pas 1 del 
curs típic d’esdeveniments 

4a. L’usuari és de tipus empresa 

 
4a1. El sistema registra la informació, i dóna 
d’alta la nova activitat a l’espera de ser 
aprovada per un usuari administrador 

 
 

Núm: 21 Eliminar atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Empresa, administrador 
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Propòsit 
Permetre a l’administrador eliminar qualsevol atracció, i a l’usuari de 
tipus empresa eliminar qualsevol de les atraccions que li pertanyen 

Resum 
L’usuari selecciona l’atracció que vol eliminar, i el sistema elimina tota 
la informació relativa a aquella atracció. 

Justificació 
Poden existir atraccions que calgui eliminar per diversos motius. Per 
exemple, les obres de teatre tenen una data de finalització passada la 
qual cal que siguin eliminades del sistema.  

Satisfacció usuari 2 Insatisfacció usuari 3 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació No es pot tornar a consultar o a veure-la en la llista d’activitats 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol eliminar una activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 1. L’usuari selecciona l’activitat que vol 
eliminar 

 

 
2. El sistema elimina tota la informació relativa 
a aquella activitat 

[-> EliminaAtraccio] 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 22 Modificar atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Empresa, administrador 

Propòsit 
Permetre a l’administrador modificar qualsevol informació de 
qualsevol atracció del sistema, i permetre a un usuari de tipus empresa 
modificar la informació d’una atracció que li pertany 

Resum 

L’usuari selecciona l’atracció que vol modificar, la modifica i el sistema 
registra els canvis.   
En cas de tractar-se d’un usuari de tipus empresa, abans que els canvis 
siguin definitius, cal una aprovació d’un usuari administrador. 

Justificació 

És necessari que es puguin modificar les atraccions per tal de corregir 
possibles errors en la informació, ampliar certs aspectes de les 
explicacions o bé adaptar-se a canvis que es puguin produir en les 
atraccions. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 

Quan un usuari consulta l’activitat modificada, visualitza la nova 
informació.  
En cas de tractar-se d’un usuari empresa, l’administrador rep un avís 
que té una activitat pendent de validar. 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol eliminar una activitat 
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Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari selecciona l’activitat que vol 
modificar 

 

 
2. El sistema mostra les dades actuals de 
l’activitat, i dóna la possibilitat de modificar-
les 

3. L’usuari modifica les dades.  

 
4. El sistema comprova que la informació 
introduïda és correcta 

 
5. El sistema registra els canvis de forma 
definitiva en el sistema 

[-> EditaAtraccio] 

Curs alternatiu 

4a. La informació conté errades o falten dades per introduir 

 
4a1. El sistema informa a l’usuari que les 
dades no són correctes i es torna al pas 2 del 
curs típic d’esdeveniments 

5a. L’usuari és de tipus empresa 

 
5a1. El sistema registra els canvis de forma 
temporal, a l’espera de ser aprovats per un 
usuari administrador 

 
 

Núm: 23 Consultar atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Usuari no registrat, turista, empresa, administrador 

Propòsit 
Permetre veure informació detallada de qualsevol de les activitats del 
sistema 

Resum 
L’usuari selecciona l’activitat de la qual vol veure’n la informació, i 
l’usuari la mostra. 

Justificació 
Pot ser interessant per l’usuari poder consultar informació detallada 
sobre qualsevol de les atraccions que hi ha presents en el sistema. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 5 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació L’usuari veu la informació sobre l’activitat seleccionada 

Tipus Primari, essencial 

Trigger 
L’usuari informa al sistema que vol consultar la informació d’una 
activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari selecciona l’activitat que vol 
consultar 

 

 
2. El sistema mostra la informació detallada 
d’aquella activitat 
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Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 24 Validar atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Administrador 

Propòsit 
Fer que una activitat creada per un usuari de tipus empresa sigui 
validada un usuari administrador. 

Resum 
L’usuari comprova que l’activitat no viola les nostres polítiques 
d’acceptació i que la informació és correcta, i valida l’activitat. El 
sistema dóna d’alta l’activitat de forma definitiva. 

Justificació 
Cal que un administrador del sistema validi tota atracció creada o 
modificada per un usuari de tipus empresa per tal de controlar la 
qualitat dels continguts de les atraccions del sistema. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició 
Algun usuari empresa ha creat una activitat que encara no ha estat 
validada 

Criteri validació L’activitat és visualitzada per un usuari de tipus no registrat o turista 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’administrador informa al sistema que vol validar una activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari selecciona l’activitat que vol 
validar 

 

 
2. El sistema mostra tota la informació relativa 
a l’activitat seleccionada 

3. L’usuari comprova que l’activitat i la seva 
informació és correcta i no viola les nostres 
polítiques d’acceptació, i accepta l’activitat. 

 

 
4. El sistema dóna d’alta l’activitat de forma 
definitiva 

Curs alternatiu 

3a. Es detecta que l’activitat incompleix la nostra política d’acceptació. 

3a1. L’usuari rebutja l’activitat i ho comunica 
a l’usuari de tipus empresa propietari de 
l’activitat 

 

 
3a2. El sistema elimina l’activitat.  
Acaba el cas d’ús. 

3b. Es detecta que la informació relativa a l’activitat incompleix la nostra política d’acceptació 
o bé la informació introduïda és errònia o incompleta  

3b1. L’usuari ho comunica a l’usuari de tipus 
empresa propietari de l’activitat, instant-lo a 
modificar-ne la informació. 
Acaba el cas d’ús 
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Núm: 25 Puntuar una atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Turista 

Propòsit 
Permetre a un usuari registrat de tipus turista puntuar una atracció 
turística 

Resum 
L’usuari puntua en una escala de l’1 al 5 l’interès o importància d’una 
activitat 

Justificació 

Es vol que els usuaris puguin expressar el grau d’interès d’una 
determinada atracció per tal de disposar de la puntuació que donen 
els usuaris a l’atracció. Aquesta puntuació s’utilitzarà per mostrar-la 
quan es consulta l’atracció i també a l’hora d’escollir les atraccions a 
planificar. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 2 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 
El sistema registra la puntuació i la té en compte a l’hora de calcular i 
mostrar la puntuació global d’aquella activitat 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol puntuar una activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 1. L’usuari puntua en una escala de l’1 al 5 
una activitat del sistema  

 

 
2. El sistema enregistra la puntuació d’aquella 
activitat 

[-> NovaPuntuacioAtraccio] 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 26 Comentar una atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Turista, empresa, administrador 

Propòsit Escriure un comentari sobre una atracció del sistema. 

Resum 
L’usuari introdueix un comentari sobre una activitat concreta del 
sistema. 

Justificació 
Es vol permetre a usuaris que volen o poden oferir informació sobre 
una atracció ho puguin fer i d’aquesta manera donin informació extra 
interessant per a la resta d’usuaris del sistema. 

Satisfacció usuari 4 Insatisfacció usuari 2 

Precondició No n’hi ha. 

Criteri validació 
Quan un usuari visualitza aquella activitat, podrà visualitzar el nou 
comentari. 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol comentar una activitat 
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Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari introdueix el comentari sobre una 
determinada activitat del sistema. 

 

 
2. El sistema la registra. 

[-> NouComentariAtraccio] 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 27 Consultar comentaris d’una atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Usuari no registrat, turista, empresa, administrador 

Propòsit 
Visualitzar comentaris que han realitzat amb anterioritat d’altres 
usuaris del sistema.  

Resum 
L’usuari selecciona l’activitat i el sistema li mostra els comentaris 
d’aquella activitat. 

Justificació 
Volem permetre que els usuaris puguin obtenir informació extra 
creada pels propis usuaris de la web amb recomanacions o 
experiències de primera mà sobre una determinada atracció. 

Satisfacció usuari 4 Insatisfacció usuari 2 

Precondició L’activitat ha de tenir algun comentari 

Criteri validació L’usuari veu els comentaris que té l’activitat 

Tipus Primari, essencial 

Trigger 
L’usuari informa al sistema que vol visualitzar els comentaris sobre 
l’activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari selecciona l’activitat de la qual en 
vol veure els comentaris 

 

 
2. El sistema mostra els comentaris de 
l’activitat seleccionada. 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 28 Eliminar comentari d’una atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Administrador 

Propòsit 
Permetre a l’administrador eliminar comentaris realitzats pels usuaris 
sobre una determinada atracció.  

Resum 
L’administrador selecciona el comentari que vol eliminar, i el sistema 
l’elimina 

Justificació 
Dotar a l’administrador de les eines necessàries per mantenir la 
correctesa al sistema  
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Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició No n’hi ha. 

Criteri validació El comentari eliminat no es torna a visualitzar pel sistema. 

Tipus Primari, essencial 

Trigger 
L’usuari informa al sistema que vol eliminar un comentari d’una 
activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari selecciona el comentari que vol 
eliminar 

 

 
2. El sistema l’elimina 

[-> EliminaComentariAtraccio] 

Curs alternatiu 

No n’hi ha 

 
 

Núm: 29 Modificar comentari d’una atracció 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió d’atraccions turístiques. 

Actor Administrador 

Propòsit 
Permetre a l’administrador modificar comentaris realitzats pels usuaris 
sobre una determinada atracció. 

Resum 
L’administrador selecciona el comentari que vol modificar, el modifica i 
el sistema modifica el comentari amb la nova informació introduïda 
per l’administrador 

Justificació 
Dotar a l’administrador de les eines necessàries per mantenir la 
correctesa al sistema 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 
Quan un usuari visualitza el comentari, veu la nova versió escrita per 
l’administrador. 

Tipus Primari, essencial 

Trigger 
L’usuari informa al sistema que vol modificar un comentari d’una 
activitat 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari selecciona el comentari que vol 
modificar 

 

 
2. El sistema mostra el comentari actual i dóna 
la possibilitat a l’administrador de modificar-lo 

3. L’administrador el modifica  

 
4. El sistema reemplaça el comentari anterior 
pel que acaba d’introduir l’administrador. 

[-> EditaComentariAtraccio] 

Curs alternatiu 
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No n’hi ha 
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9.3.3 Subsistema de gestió de planificacions 

 

Núm: 40 Generar una planificació 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió de planificacions. 

Actor Usuari no registrat, turista 

Propòsit Que els usuaris puguin planificar l’estada en una ciutat 

Resum El sistema fa una planificació de l’estada pels dies especificats 

Justificació És l’objectiu principal del sistema. 

Satisfacció usuari 4 Insatisfacció usuari 5 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació L’usuari visualitza una planificació pels dies especificats 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol una planificació 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  

1. El sistema demana a l’usuari la informació 
necessària per a fer la planificació (dies, 
pressupost, preferències i informació de 
l’usuari)  

2. L’usuari introdueix la informació 
demanada 

 

 
3. El sistema valida la informació introduïda 
per l’usuari 

 4. El sistema genera la planificació 

 
5. El sistema mostra a l’usuari la planificació 
que acaba de ser generada 

6. L’usuari accepta com a correcta la 
planificació 

 

 7. El sistema emmagatzema la planificació 

Curs alternatiu 

*a. L’usuari cancel·la el procés 

 
*a1. El sistema redirigeix a l’usuari a la pàgina 
principal del sistema. Acaba el cas d’ús 

3a. La informació és incorrecta o incompleta 

 

3a1. El sistema notifica la incidència a 
l’usuari, mostra la informació introduïda per 
l’usuari, i li demana que la completi o 
corregeixi.  
Es torna al pas 2 del curs típic 
d’esdeveniments. 

6a. L’usuari vol modificar les preferències de la planificació 

 
6a1. El sistema mostra la informació 
necessària per a fer la planificació que havia 
introduït l’usuari, i li permet modificar-la. 
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Es torna al pas 2 del curs típic 
d’esdeveniments. 

6b. L’usuari vol afegir una activitat en una franja horària 

 
6b1. El sistema mostra totes les activitats que 
pot afegir en aquella franja horària 

6b2. L’usuari selecciona l’activitat que desitja 
fer en aquella franja horària 

 

 

6b3. El sistema afegeix aquella activitat ala 
planificació. 
Es torna al pas 5 del curs típic 
d’esdeveniments. 

6c. L’usuari vol eliminar una activitat d’una franja horària de la planificació 

6c1. L’usuari selecciona l’activitat que vol 
eliminar 

 

 

6c2. El sistema elimina l’activitat de la 
planificació. 
Es torna al pas 5 del curs típic 
d’esdeveniments 

6d. L’usuari vol canviar una activitat d’una franja horària de la planificació 

6d1. L’usuari selecciona l’activitat que serà 
eliminada 

 

 
6d2. El sistema mostra una llista amb les 
activitats que poden substituir a la 
seleccionada 

6d3. L’usuari selecciona l’activitat que desitja  

 

6d4. El sistema substitueix l’activitat que hi 
havia planificada per la que ha seleccionat 
l’usuari. 
Es torna al pas 5 del curs típic 
d’esdeveniments. 

 

Núm: 41 Consultar planificacions fetes 

Àmbit Sistema web, subsistema de gestió de planificacions. 

Actor Turista 

Propòsit 
Permetre a l’usuari visualitzar planificacions que el sistema li ha 
generat amb anterioritat. 

Resum 
El sistema mostra una llista amb totes les planificacions generades per 
a aquell usuari, permetent a l’usuari de visualitzar-ne una en detall.  

Justificació 
A un usuari li pot interessar consultar una planificació que va ser 
creada amb anterioritat. 

Satisfacció usuari 4 Insatisfacció usuari 5 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 
L’usuari veu una llista amb totes les planificacions que el sistema li ha 
generat 

Tipus Primari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol veure totes les seves planificacions  
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Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  
1. El sistema mostra una llista amb totes les 
planificacions que ha generat per aquell usuari 

2. L’usuari selecciona l’activitat que vol 
veure en detall 

 

 
3. El sistema mostra detalladament la 
planificació seleccionada per l’usuari 

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 
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9.3.4 Subsistema d’altres funcionalitats 

 

Núm: 50 Escriure missatge al fòrum 

Àmbit Sistema web, subsistema d’altres funcionalitats. 

Actor Turista, empresa, administrador 

Propòsit Escriure un missatge al fòrum. 

Resum L’usuari introdueix un missatge al fòrum i el sistema el registra  

Justificació 
Es busca obrir un canal de comunicació entre els usuaris del sistema i 
fer el sistema més participatiu, tot oferint serveis que puguin ser útils 
per als usuaris. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 2 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació L’usuari veu el missatge inserit quan consulta el fòrum.  

Tipus Secundari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol veure inserir un missatge al fòrum  

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

  
1. El sistema demana a l’usuari un títol per al 
missatge i el text del mateix 

2. L’usuari introdueix la informació 
sol·licitada 

 

 
3. El sistema registra la informació introduïda 
per l’usuari 

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 

 
 

Núm: 51 Consultar missatge del fòrum 

Àmbit Sistema web, subsistema d’altres funcionalitats. 

Actor Usuari no registrat, turista, empresa, administrador 

Propòsit 
Permetre a l’usuari llegir els missatges escrits al fòrum per d’altres 
usuaris. 

Resum 
El sistema mostra a l’usuari el text del missatge del fòrum que demana 
veure l’usuari  

Justificació Es tracta d’una funcionalitat bàsica d’un fòrum. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 2 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació L’usuari veu el text del missatge que ha demanat veure 

Tipus Secundari, essencial 

Trigger 
L’usuari informa al sistema que vol veure el contingut d’un missatge 
del fòrum  

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 
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1. L’usuari selecciona el missatge del fòrum 
que vol consultar 

 

 
2. El sistema mostra el text i el títol del 
missatge seleccionat per l’usuari 

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 

 
 

Núm: 52 Eliminar missatge del fòrum 

Àmbit Sistema web, subsistema d’altres funcionalitats. 

Actor Administrador 

Propòsit 
Permetre a l’administrador eliminar qualsevol dels missatges que han 
escrit al fòrum els usuaris del sistema. 

Resum El sistema elimina el missatge seleccionat per l’administrador 

Justificació 
Posar a disposició de l’administrador del sistema totes les eines 
necessàries per tal de garantir la correctesa dels continguts. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 
L’usuari llista tots els missatges del fòrum, i el missatge eliminat no 
apareix.  

Tipus Secundari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol veure totes les seves planificacions  

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. L’usuari selecciona el missatge del fòrum 
que vol eliminar. 

 

 
2. El sistema elimina tota la informació relativa 
a aquell missatge. 

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 

 
 

Núm: 53 Modificar missatge del fòrum 

Àmbit Sistema web, subsistema d’altres funcionalitats. 

Actor Administrador 

Propòsit 
Permetre a l’administrador modificar qualsevol dels missatges que han 
escrit al fòrum els usuaris del sistema. 

Resum 
L’administrador modifica el text o títol d’un missatge del fòrum. El 
missatge queda marcat com a modificat per l’usuari. 

Justificació 
Posar a disposició de l’administrador del sistema totes les eines 
necessàries per tal de garantir la correctesa dels continguts. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 3 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació Quan l’usuari visualitza el missatge modificat, veu els canvis realitzats 
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per l’administrador, i una marca indicadora que el missatge ha estat 
modificat per l’administrador 

Tipus Secundari, essencial 

Trigger 
L’administrador informa al sistema que modificar un missatge del 
fòrum 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 1. L’usuari selecciona el missatge del fòrum 
que vol modificar 

 

 
2. El sistema permet editar el text del missatge 
i el seu títol 

3. L’usuari fa els canvis que creu necessaris  

 
4. El sistema registra el nou text del missatge i 
el seu títol; i marca el missatge com a 
modificat per l’administrador 

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 

 
 

Núm: 54 Consultar guia d’ajuda 

Àmbit Sistema web, subsistema d’altres funcionalitats. 

Actor Usuari no registrat, turista, empresa, administrador 

Propòsit Permetre a l’usuari consultar el sistema d’ajuda del sistema. 

Resum 

L’usuari prem sobre el botó d’ajuda,  i rep informació referent a la 
tasca que està realitzant o a la pàgina que està visualitzant en aquell 
moment, així com de les accions que es poden fer des d’aquella 
pàgina.   

Justificació 
És necessari per tal que l’usuari sàpiga en tot moment com procedir 
per tal de fer el que necessiti. 

Satisfacció usuari 3 Insatisfacció usuari 4 

Precondició No n’hi ha 

Criteri validació 
L’usuari rep informació d’ajuda en el moment en que prem sobre el 
botó d’ajuda 

Tipus Secundari, essencial 

Trigger L’usuari informa al sistema que vol visualitzar informació d’ajuda 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 1. L’usuari pitja sobre el botó d’ajuda de la 
pàgina que està visualitzant 

 

 
2. El sistema mostra informació d’ajuda de la 
pàgina en que es troba l’usuari 

Curs alternatiu 

No n’hi ha. 
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10 Requeriments funcionals i no funcionals 

10.1 Qualitat dels requeriments 
De la mateixa manera que hom accepta la fase de testeig com una fase molt important en el 

desenvolupament d’un producte software, cal entendre la importància de testejar els 

requeriments (tant funcionals com els no funcionals) del producte a fi i efecte d’obtenir uns 

requeriments correctes. Si això no es fa, es corre el risc d’obtenir un software sense errades 

tècniques però sense utilitat pels usuaris finals del producte, degut al fet que es va partir d’uns 

requeriments equivocats, mal expressats o incomplets. És important també que aquests 

defectes en els requeriments siguin detectats el més aviat possible, per a que els errors no es 

propaguin a d’altres fases del projecte. Si això passa, quan en el millors dels casos aquests 

errors siguin detectats, posar-hi remei serà més difícil i costós, tant temporalment com 

econòmicament. Això s’acaba traduint, moltes vegades, en endarreriments en el lliurament del 

producte i en desviaments del pressupost inicial.  

 En la metodologia de Volere per a l’especificació de requeriments, s’introdueix una 

tècnica per assegurar la qualitat i d’altres característiques dels requeriments. És el que es 

coneix com la Passarel·la de Qualitat –de l’anglès Quality Gateway- (Robertson & Robertson, 

Reliable Requirements Through the Quality Gateway, 1999). Aquesta tècnica es basa en 

analitzar, per cada requeriment –tant funcional com no funcional- diversos aspectes que 

definim breument a continuació: 

 Completesa: Comprovar que no falta informació en la plantilla del requeriment o que, 

si en falta, és degut a que no és necessària pel fet que ja es fa prou explícit el significat 

del requeriment per a tothom. Amb aquesta prova s’intenta identificar faltes 

d’informació motivades per desconeixement de qui la escrit o per falta de treball en el 

requeriment.  

 Traçabilitat: Per assegurar la traçabilitat d’un requeriment, cal comprovar que: 

o El requeriment disposa d’un identificador únic. 

o Referències a tots els casos d’ús que motiven la seva existència. 

o Una etiqueta indicant el tipus de requeriment. 

o Una terminologia consistent amb la resta de requeriments de l’especificació. 

És important assegurar la traçabilitat perquè durant la vida del projecte i també del 

producte, els seus requeriments poden canviar. Si els requeriments són traçables, ens 

permetrà valorar l’impacte del canvi per la resta del sistema i veure la millor manera 

de realitzar-lo. 

 Terminologia consistent: En aquesta prova cal assegurar que qualsevol paraula 

utilitzada en la descripció del requeriment és entesa de la mateixa manera per les 

diferents part involucrades en el projecte. Si una paraula pot ser no entesa, o entesa 

incorrectament per alguna de les parts, llavors és necessari que sigui inclosa en el 

glossari del document d’especificació. A més, cal comprovar que quan s’utilitza una 

paraula definida en el glossari, aquesta sigui utilitzada amb el mateix significat amb 

que ha estat definida. 
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 Rellevància: Certes vegades, quan s’està buscant requeriments per un producte, hom 

posa tant interès en no deixar-se’n cap, que a vegades n’acabem obtenint alguns que 

no aporten res al producte final. Cal detectar aquests requeriments el més aviat 

possible preguntant-nos ‘Aquest requeriment contribueix en el propòsit del projecte?” 

Si la resposta és negativa, llavors estem davant d’un requeriment irrellevant i cal 

descartar-lo. 

 Comprovació del criteri de validació: Per comprovar la correctesa del criteri de 

validació, cal comprovar que: 

o El requeriment disposa d’un criteri de validació 

o L’escala de mesurament és la més idònia pel criteri de validació 

o El criteri de validació realment coincideix amb el propòsit del requeriment 

 Viabilitat: Cal tenir en compte les restriccions del projecte i comprovar que aquestes 

realment permeten que el requeriment en qüestió es pugui desenvolupar. Si es 

detecta un requeriment no és viable, llavors caldrà o bé descartar-lo, o bé modificar-lo 

per fer-lo viable. El mètode ofereix set preguntes extra que ens podem fer per 

detectar els requeriments no viables. 

 Requeriment o solució? Inconscientment, a vegades parlem d’un requeriment 

referint-nos a la manera en com nosaltres creiem que cal resoldre’l. Per exemple, 

podríem tenir el següent requeriment: “El sistema ha d’assignar a un usuari una 

contrasenya per a que pugui accedir al sistema”. Si ens preguntem el perquè d’aquest 

requeriment, respondríem:  perquè “no volem que persones no autoritzades 

accedeixin a informació confidencial”. Aquest és el veritable requeriment. Veiem com 

la primera aproximació, no ho era pas un requeriment, sinó que era una solució al 

veritable requeriment de no permetre l’accés a persones no autoritzades. Per a 

solucionar aquest requeriment hi ha moltes més possibilitats que utilitzar una 

contrasenya, i la fase d’especificació no és el moment de tancar-nos portes en quan a 

com s’han de solucionar els requeriments.  

 Valor per l’usuari final. Cal assegurar-nos que realment s’han copsat els nivells 

correctes de satisfacció i d’insatisfacció dels usuaris vers un determinat requeriment. 

Es diu que requeriments amb parells del tipus (1, 1) o (5, 5), o bé els mateixos nivells 

de satisfacció / insatisfacció per molts requeriments, són indicatius que no s’ha 

capturat correctament el valor que té per a l’usuari final el requeriment que estem 

tractant. Si això passa, caldrà treballar més aquest aspecte en el requeriment. 

 Gold-plated. El significat literal de gold-plated seria banyat en or (aplicable a 

objectes). En el cas dels requeriments, es diu que un requeriment és gold-plated quan 

a cap part involucrada amb el producte li importa la seva existència.  Per detectar-los, 

es pot demanar a les parts involucrades: ‘Què passaria si aquest requeriment no fos 

inclòs en el producte’. Si ningú és capaç de trobar una resposta que estigui 

relacionada amb els objectius del projecte, possiblement es tracti d’un requeriment 

gold-plated. També pot ser-ne indicatiu el fet que el nivell d’insatisfacció del client 

sigui molt baix. Quan es detecta un requeriment d’aquest tipus, no és imprescindible 

eliminar-lo de l’especificació directament. Simplement cal identificar-lo per prendre 

una decisió conscient sobre si incloure’l o descartar-lo. 
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 Aquesta metodologia ha estat utilitzada per assegurar la qualitat i la correctesa dels 

requeriments funcionals i no funcionals d’aquesta especificació. La seva aplicació en aquest 

projecte s’ha dividit en tres fases: La primera, en el moment d’escriure els requeriments en la 

seva corresponent plantilla definitiva, es va fer essent conscients dels punts que calia que es 

complissin en els requeriments per a ser validats posteriorment per la Passarel·la de Qualitat. 

Un cop tots els requeriment han estat redactats en la seva plantilla definitiva, s’ha tornat a fer 

una anàlisi, requeriment per requeriment, comprovant cada un dels punts de la Passarel·la de 

Qualitat. Un cop detectades totes les deficiències en els requeriments, es va passar a prendre 

les mesures correctores necessàries per a solucionar-les, modificant els requeriments on 

aquestes van ser detectades. Només un dels requeriments funcionals va haver de ser eliminat 

(pel fet de representar una solució en comptes de ser un requeriment). Finalment, es va tornar 

a aplicar la Passarel·la de Qualitat sobre aquells requeriments que havien estat modificats, per 

comprovar que les correccions fetes sobre aquests els feien passar sense problemes els testos 

proposats. 

 

10.2 Requeriments funcionals 
Com hem dit en l’inici d’aquesta memòria, per requeriment funcional ens referim als 

requeriments que descriuen què ha de fer el sistema.  

 En aquest document de la memòria del projecte, tot i seguir el model d’especificació 

de Volere, com hem dit anteriorment s’ha cregut interessant afegir un bloc destinat a cobrir 

l’especificació del model conceptual, en el qual s’inclou, entre d’altres, la definició dels events 

del domini. Amb aquesta definició s’especifica detalladament i formal tots els canvis que es 

poden produir en el domini de l’aplicació. Aquesta especificació juntament amb la del casos 

d’ús del sistema, fa que quedi completament especificat què ha de fer el sistema i quines han 

de ser totes les seves funcionalitats. 

 Per aquesta raó, no s’ha cregut convenient la inclusió en aquest document de 

l’especificació dels requeriments funcionals, ja que hauria suposat mostrar informació 

redundant que no hauria aportat informació extra al lector. 

 Això no obstant, si s’estima oportú aquesta especificació pot ser consultada en format 

electrònic en un fitxer en format PDF que es troba en el disc compacte que s’adjunta amb 

aquesta memòria.  

 

10.3 Requeriments no funcionals 
Per requeriments no funcionals, s’entén aquells requeriments que parlen sobre la qualitat i les 

característiques que ha de tenir el producte final que estem desenvolupant. 

La definició d’aquests tipus de requeriments pot ser, en certs casos, feta d’una manera 

poc precisa degut a la seva naturalesa. En aquests casos, pren especial importància el fet de 

definir un criteri de validació prou quantificador que permeti determinar si la solució final ha 

aconseguit complir amb el requeriment o no. Una de les formes de fer-ho, consisteix en 
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realitzar una enquesta als usuaris del sistema sobre l’experiència web, on se’ls pregunti sobre 

diversos aspectes de la mateixa. En els requeriments que són difícils de validar pels membres 

de l’equip de desenvolupament, se’ls defineix un criteri de validació en relació amb els 

resultats que cal que s’obtinguin de l’enquesta realitzada als usuaris del sistema. 

Pel que fa a la numeració dels requeriments no funcionals, aquests estan codificats 

amb el valor constant ‘10/’ + valor en funció del tipus de requeriment (‘1’ per requeriments de 

look&feel, ‘2’ per requeriments d’usabilitat i així successivament) + número del requisit dins 

del tipus especificat. D’aquesta manera, donat un número de requeriment podem trobar-lo 

ràpidament, ja que amb el primer valor sabrem que es tracta d’un requeriments no funcional, 

amb el següent dígit podrem saber a quin tipus de requeriment no funcional pertany, i amb la 

resta dels dígits, a quin requeriment exacte es refereix a dins dels requeriments del tipus 

especificat. 

 Finalment, s’ha aplicat una adaptació de la plantilla proposada per la metodologia de 

Volere per a especificar detalladament els requeriments. Els elements que apareixen en 

aquesta plantilla són els següents: 

 Número: Identificador únic per al requeriment d’acord amb el protocol definit. 

 Tipus: Tipus de requeriment. 

 Cas d’ús: Casos d’ús els quals fan ús d’aquest requeriment. 

 Descripció: Descripció del requeriment. 

 Justificació: Justificació del perquè de l’existència del requeriment. 

 Criteri de validació: Una mesura per tal de comprovar que el producte final ha 

implementat correctament el requeriment. 

 Satisfacció del client: Grau de satisfacció de l’usuari si aquesta funcionalitat és 

implementada, expressat en una escala de l’1 al 5, on 1 significa ‘cap mena de 

satisfacció’ i 5 significa ‘totalment satisfet’. 

 Insatisfacció del client: Grau d’insatisfacció de l’usuari si aquest requeriment no és 

implementat pel producte final, expressat en una escala de l’1 al 5, on 1 significa ‘gens 

insatisfet’ i 5 significa ‘totalment disgustat’. 

 Dependències: Referències als requeriments que han de ser implementats per tal que 

aquest tingui sentit i pugui ser implementat. 

 Conflictes: Referències als requeriments que no poden ser implementats si aquest ho 

és. 

Història: Anotacions sobre les accions realitzades sobre el requeriment per tal de fer-ne 

un seguiment al llarg del temps (creació, canvis produïts, etc.) 

 

10.3.1 Requeriments de look & feel  

Els requeriments de look & feel especifiquen la visió que ha de tenir l’usuari de la nostra 

aplicació. Cal posar certa atenció a aquest tipus de requeriments perquè, sobretot a Internet, 

és molt important l’aspecte gràfic d’un sistema informàtic, i pot ser determinant a l’hora de 

captar usuaris i que aquests usin el sistema.  
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10.3.1.1 Requeriments d’aparença 

Núm: 11/101 Tipus: Req. de look&feel  Cas d’ús: - 

Descripció El sistema ha de tenir una interfície d’ús amigable. 

Justificació 
És important que els usuaris del sistema se sentin còmodes per tal que 
continuïn utilitzant-lo. 

Criteri de validació 
El disseny de la interfície ha de rebre una puntuació superior a 7 en 
una escala de l’1 al 10 en una enquesta realitzada als usuaris del 
sistema. 

Satisfacció client 5 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/102 Tipus: Req. de look&feel  Cas d’ús: - 

Descripció L’aparença del sistema ha de ser actual i moderna 

Justificació 
Cal donar una visió de modernitat a l’aplicació perquè els usuaris 
tinguin la sensació d’estar utilitzant una aplicació amb unes 
funcionalitats que no trobaran en cap altra pàgina web d’Internet. 

Criteri de validació 
L’aparença del sistema ha de ser considerada com a ‘moderna’ com a 
mínim pel 70% dels usuaris enquestats. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/103 Tipus: Req. de look&feel Cas d’ús: - 

Descripció 
Els elements bàsics de l’estructura (capçalera, menú i espai pels 
continguts) s’han de mantenir fixes en un lloc concret en totes les 
pàgines del sistema. 

Justificació 
Que els usuaris tinguin clares les posicions que ocupen els diversos 
elements principals en la  distribució de la pàgina.  

Criteri de validació 
En totes les pàgines de l’aplicació, la capçalera, el menú i l’espai per als 
continguts es mostren en la mateixa posició. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.1.2 Requeriments d’estil 

Núm: 11/104 Tipus: Req. de look&feel  Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de mantenir un estil uniforme en totes les seves 
pantalles. 

Justificació 
Mantenir un estil uniforme en totes les pantalles incideix directament 
en la facilitat d’ús del sistema, ja que permet que l’usuari, un cop 
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familiaritzat, sàpiga navegar sense problemes per dins del sistema. 

Criteri de validació 
Es defineix un estil i aquest és l’utilitzat en totes les pantalles del 
sistema. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

  

Núm: 11/105 Tipus: Req. de look&feel  Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de tenir uns colors uniformes en totes les pantalles i en 
acordància amb els colors corporatius de l’empresa 

Justificació 
Es busca que l’usuari identifiqui uns colors determinats amb la pàgina i 
l’empresa. 

Criteri de validació 
Els colors que es veuen en el sistema són els mateixos en totes les 
pantalles i són colors amb tonalitats iguals que les del logotip de 
l’empresa. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/106 Tipus: Req. de look&feel  Cas d’ús: - 

Descripció A totes les pàgines del sistema ha d’aparèixer el logotip del sistema 

Justificació 
Familiaritzar a l’usuari amb el logotip de l’empresa i que aquest sigui 
totalment representatiu del sistema.  

Criteri de validació En totes les pantalles de l’aplicació es pot veure el logotip del sistema. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 2 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.2 Requeriments d’usabilitat 

En aquesta secció es defineixen els requeriments que estan relacionats amb produir un 

software usable pels usuaris finals i estigui adaptat a les seves necessitats i coneixements. 

10.3.2.1 Requeriments de facilitat d’ús 

Núm: 11/201 Tipus: Req. d’usabilitat  Cas d’ús: - 

Descripció La utilització del sistema ha de ser totalment intuïtiva. 

Justificació Com més intuïtiva sigui l’aplicació, més usuaris utilitzaran el sistema. 

Criteri de validació 
La utilització del sistema ha de ser considerada com a ‘intuïtiva’ per 
més del 70% dels usuaris enquestats. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 4 
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Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.2.2 Requeriments de personalització i internacionalització 

Núm: 11/202 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de permetre a l’usuari escollir l’idioma amb que vol 
veure els continguts. 

Justificació 
Fer que l’usuari se senti còmode amb el sistema i no tingui problemes 
per entendre’n els continguts. 

Criteri de validació 
Se selecciona un idioma diferent al que s’està visualitzant, i els 
continguts apareixen amb l’idioma seleccionat. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/203 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de permetre a l’usuari escollir la moneda amb la que vol 
expressar les unitats monetàries. 

Justificació 
Fer que l’usuari se senti còmode amb el sistema i li sigui fàcil fer-se 
una idea precisa del cost d’una activitat. 

Criteri de validació 
Se selecciona una moneda diferent a l’actual i els preus de les 
activitats canvien la moneda amb que són expressats. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.2.3 Requeriments d’aprenentatge 

Núm: 11/204 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 

Descripció El sistema ha de tenir un sistema d’ajuda per a tots els usuaris. 

Justificació 
Permetre que l’usuari pugui aprendre o entendre certs conceptes o 
procediments ,relacionats amb el sistema, que no domini.  

Criteri de validació Es visualitza el sistema d’ajuda 

Satisfacció client 5 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/205 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 
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Descripció 
Els administradors de contingut han de conèixer a la perfecció el 
sistema amb un màxim de 14 hores de formació. 

Justificació 
Facilitar el màxim possible el funcionament del sistema per tal que 
calgui el mínim temps possible per a saber-lo utilitzar. 

Criteri de validació 
Un administrador pot realitzar qualsevol de les accions que el sistema 
li permet fer després dels dos dies de formació. 

Satisfacció client 1 Insatisfacció client 1 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/206 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 

Descripció 
Els usuaris de la web han de ser capaços d’utilitzar totes les 
funcionalitats del sistema amb un temps màxim d’una hora llegint el 
manual d’ajuda del sistema. 

Justificació 
Facilitar el màxim possible el funcionament del sistema per tal que 
calgui el mínim temps possible per saber-lo utilitzar. 

Criteri de validació 
Un usuari ha de poder obtenir una planificació pel viatge que ell 
desitja, amb un temps màxim d’una hora des que comença a utilitzar 
per primer cop el  sistema. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 4 

Dependències 11/204 Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

10.3.2.4 Requeriments de comprensió i correctesa 

Núm: 11/207 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 

Descripció 

Totes les atraccions esponsoritzades que es mostrin en el sistema, han 
de ser supervisades i validades per l’administrador de continguts 
abans de ser mostrades. Han de ser validades tant en el moment de 
creació com quan aquestes són modificades.  

Justificació El sistema ha de mantenir la correctesa dels seus continguts. 

Criteri de validació 
Qualsevol informació del sistema és validada per un administrador 
abans de ser mostrada als usuaris. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història 
Creat el 24/11/2008. 
Modificat per l’aplicació de la passarel·la de qualitat el 05/12/2008. 

 

 

10.3.2.5 Requeriments d’accessibilitat 

Núm: 11/208 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de ser usable per a persones amb deficiències visuals 
parcials.  



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

76 
 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

Justificació 
No marginar de l’ús del sistema a persones amb deficiències visuals 
parcials. 

Criteri de validació 
Una persona amb deficiències visuals parcials pot fer un ús correcte de 
totes les funcionalitats del sistema.  

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història 
Creat el 24/11/2008.  
Modificat per l’aplicació de la passarel·la de qualitat el 05/12/2008. 

 

Núm: 11/209 Tipus: Req. d’usabilitat Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de ser usable al 100% per persones afectades per 
daltonisme. 

Justificació 
Estudis científics apunten que a Europa i Nord Amèrica, entre el 7% i el 
9% de la població pateix daltonisme. És una xifra prou elevada per 
tenir-ho en compte. 

Criteri de validació 
Una persona afectada per daltonisme fa ús correcte de totes les 
funcionalitats del sistema 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.3 Requeriments de funcionament 

Seguidament es mostren els requeriments no funcionals relacionats amb el comportament 

que ha de tenir l’aplicació en el seu funcionament, com ara la velocitat de resposta o la 

precisió de les dades. 

10.3.3.1 Requeriments de velocitat i latència 

Núm: 11/301 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció 
El procés de càlcul d’una planificació no pot durar més de 2 segons per 
dia planificat.  

Justificació 
A l’usuari no li agrada esperar més del que ell creu necessari davant 
d’un ordinador. 

Criteri de validació 
Fem diverses planificacions i cap d’elles triga més de 2 segons per dia 
planificat.  

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.3.2 Requeriments de seguretat 

Núm: 11/302 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 
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Descripció El sistema ha d’estar protegir contra atacs externs 

Justificació 

El sistema està exposat a riscos per fet d’estar accessible per Internet, 
i cal mantenir la informació personal protegida en tot moment perquè 
així ho dicta la llei, i el sistema disponible per donar bona imatge als 
usuaris. 

Criteri de validació 
El sistema no registra cap problema d’inestabilitat o d’accés no 
autoritzat a les dades durant el primer any de funcionament. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.3.3 Requeriments de precisió i exactitud 

Núm: 11/303 Tipus: Req. de funcionament  Cas d’ús: - 

Descripció Els preus de les atraccions s’han d’expressar amb dos decimals. 

Justificació 
Per donar bona imatge de fiabilitat, cal que el sistema mostri 
informació precisa als seus usuaris. 

Criteri de validació 
Es visualitza la informació del preu d’una atracció, i aquest es mostra 
amb dos decimals. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/304 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció 
Els horaris de les atraccions s’han d’expressar amb una precisió del 
minut. 

Justificació 
Per donar bona imatge de fiabilitat, cal que el sistema mostri 
informació precisa als seus usuaris 

Criteri de validació 
Es visualitza la informació de l’horari d’una atracció, i aquesta es 
mostra amb una precisió del minut, i concorda amb l’hora real. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 2 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/305 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció 
Les distàncies en el sistema seran expressades amb una precisió de 
±20 metres i sense decimals. 

Justificació 
Cal que les distàncies siguin suficientment aproximades a les reals per 
donar  a l’usuari una visió real de les distàncies entre punts. 

Criteri de validació 
Es visualitza la informació d’una distància i aquesta apareix amb una 
precisió de metres i sense decimals, i amb una exactitud de ±20 
metres respecte la distància real. 
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Satisfacció client 4 Insatisfacció client 3 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.3.4 Requeriments de fiabilitat i disponibilitat 

Núm: 11/306 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha d’estar disponible 24 hores al dia,  els 7 dies a la 
setmana,  durant els 365 dies de l’any.  

Justificació 
Es una mesura per donar bon servei als usuaris i donar una bona 
imatge. 

Criteri de validació 
El sistema no deixa de ser operatiu de forma voluntària en 
determinades hores ni en determinades dates. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/307 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció El sistema ha d’oferir una total disponibilitat major al 99%. 

Justificació 
És una mesura per donar bon servei als usuaris i donar una bona 
imatge. 

Criteri de validació El sistema està operatiu 99 de cada 100 unitats de temps.  

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.3.5 Requeriments de fortalesa i tolerància a errors 

Núm: 11/308 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema s’ha de mantenir estable en períodes amb pujades d’ús, 
com pot ser durant les vacances i setmanes anteriors. 

Justificació 
No es pot permetre que en els moments en que tenim més usuaris (i 
per tant són moments susceptibles a tenir més ingressos) el sistema es 
torni inestable i deixi de funcionar correctament. 

Criteri de validació 
En proves de càrrega amb 300 usuaris concurrents, el sistema es 
manté estable i funciona correctament. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 
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10.3.3.6 Requeriments de capacitat 

Núm: 11/309 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de tolerar 300 connexions concurrents sense que es vegi 
afectat el seu rendiment. 

Justificació 
El sistema ha d’estar preparat per ser utilitzat per un nombre elevat 
d’usuaris concurrents. 

Criteri de validació 
En proves de càrrega amb 300 usuaris concurrents, el sistema es 
manté estable i funciona correctament. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.3.7 Requeriments d’expansió i creixement 

Núm: 11/310 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció El sistema ha de poder créixer en nombre de ciutats. 

Justificació 
A mida que vagi creixent l’interès per l’aplicació, volem afegir noves 
ciutats per expandir l’ús del sistema. 

Criteri de validació 
S’afegeix una nova ciutat i l’usuari té les mateixes funcionalitats amb 
la nova ciutat que amb la ciutat original. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 2 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/311 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 

Descripció 
Les actualitzacions del sistema que requereixin aturar els serveis, s’han 
de fer en moments de menys afluència d’usuaris. 

Justificació 
Cal minimitzar el nombre de les persones afectades per la interrupció 
del servei. 

Criteri de validació 
Les actualitzacions que requereixen interrompre els serveis del 
sistema es fan en el moment en que les estadístiques d’ús de la pàgina 
diuen que hi ha menys usuaris connectats. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.3.8 Requeriments de longevitat 

Núm: 11/312 Tipus: Req. de funcionament Cas d’ús: - 
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Descripció 
El sistema ha de poder mantenir-se operatiu sense necessitat de 
reformes estructurals importants, un mínim d’un any i mig. 

Justificació 
És important per no excedir-nos en costos de desenvolupament a mig 
termini. 

Criteri de validació No es fan reformes estructurals de l’aplicació en el primer any i mig. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 1 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història 
Creat el 24/11/2008. 
Modificat per l’aplicació de la passarel·la de qualitat el 05/12/2008. 

 

 

10.3.4 Requeriments de manteniment i suport 

Els requeriments d’aquest apartat parlen de qüestions relacionades amb tasques de 

manteniment del sistema i suport als usuaris del mateix. 

10.3.4.1 Requeriments de manteniment 

Núm: 11/401 Tipus: Req. de manteniment Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha de proveir als administradors de continguts d’una 
interfície gràfica per administrar els continguts del sistema. 

Justificació 
Fer més àgils i segures les tasques de manteniment dels continguts del 
sistema. 

Criteri de validació 
L’usuari administrador pot modifica informació d’una activitat des 
d’una interfície web. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 2 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.4.2 Requeriments de suport 

Núm: 11/402 Tipus: Req. de manteniment Cas d’ús: - 

Descripció 
Els usuaris no han de requerir un departament de suport per a utilitzar 
l’aplicació. 

Justificació 
Suposaria una despesa impossible d’assumir per la nostra part, i a més 
faria desistir als usuaris d’usar el sistema. 

Criteri de validació 
Un usuari ha de poder obtenir una planificació pel viatge que ell 
desitja, amb un temps màxim d’una hora des que comença a utilitzar 
per primer cop el  sistema. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 
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10.3.5 Requeriments de seguretat 

En aquest apartat es considera el tema de la seguretat per extreure’n els requeriments no 

funcionals corresponents. 

10.3.5.1 Requeriments d’accés 

Núm: 11/501 Tipus: Req. de seguretat  Cas d’ús: - 

Descripció Un usuari ha d’autenticar-se per accedir a la seva zona privada. 

Justificació 
Des de la zona privada d’un usuari es pot accedir a informació 
confidencial. És per tant imprescindible que l’usuari s’autentiqui per 
accedir-hi. 

Criteri de validació 
Un usuari no pot accedir a la seva zona privada mentre no 
s’autentiqui. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

10.3.5.2 Requeriments d’integritat 

Núm: 11/502 Tipus: Req. de seguretat Cas d’ús: - 

Descripció El sistema ha de prevenir la introducció errònia de dades  

Justificació És imprescindible per mantenir la integritat de les dades. 

Criteri de validació 
Una petició d’introducció de dades per part d’un usuari no és 
processada fins que totes les dades són del tipus esperat i estan 
introduïdes amb el format correcte. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/503 Tipus: Req. de seguretat Cas d’ús: - 

Descripció 
Cal  realitzar una còpia diària de les dades que hi ha en la base de 
dades per assegurar la continuïtat i el restabliment del sistema si es 
produeix alguna fallada tècnica. 

Justificació 
Si es produeix una fallada tècnica que suposi la pèrdua de dades de la 
base de dades, cal tenir un sistema per poder-les tornar a restablir 
causant les mínimes pèrdues possibles. 

Criteri de validació 
Es disposa d’una còpia de seguretat de cada dia des del moment en 
que el sistema entra en producció. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 
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10.3.5.3 Requeriments de privacitat 

Núm: 11/504 Tipus: Req. de seguretat  Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema no ha de permetre l’accés de terceres persones a les dades 
personals dels usuaris, a excepció dels administradors de contingut. 

Justificació 
Cal que el sistema garanteixi la seguretat de les dades facilitades pels 
usuaris. 

Criteri de validació 
Per accedir a les dades personals d’usuaris del sistema, aquest 
demana autenticar-se com a usuari de tipus administrador de 
continguts. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/505 Tipus: Req. de seguretat Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha d’exposar la política de privacitat de les dades a l’usuari, 
abans que el sistema enregistri les seves dades personals 

Justificació 
La LOPD ens obliga a que l’usuari conegui la política de privacitat de 
l’empresa propietària de l’arxiu de dades  

Criteri de validació 
En el registre de l’usuari, aquest ha de tenir accés al document on 
s’exposa la política de privacitat de les dades. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/506 Tipus: Req. de seguretat Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema ha d’informar als usuaris quan es produeixin canvis en la 
política de privacitat 

Justificació La LOPD ens obliga. 

Criteri de validació 
En cas que es modifiqui el text de la política de privacitat de les dades, 
tot usuari rep un correu electrònic on s’explica els canvis. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.6 Requeriments culturals i polítics 

En una aplicació com la nostra, on els usuaris poden ser d’un gran nombre d’orígens diversos, 

cal prestar especial atenció als requeriments no funcionals de tipus cultural i polític, per tal que 

qualsevol usuari independentment del seu origen se senti còmode amb la utilització del 

sistema i no es pugui sentir ofès pels continguts del mateix. 
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10.3.6.1 Requeriments culturals 

Núm: 11/601 Tipus: Req. culturals i polítics  Cas d’ús: - 

Descripció 
Els continguts, les imatges i els símbols del sistema han de ser 
totalment inofensius per qualsevol cultura o religió. 

Justificació 
El sistema serà utilitzat per persones de qualsevol tipus de cultura i 
religió. 

Criteri de validació 
No es pot trobar al sistema cap tipus de contingut, imatge ni símbol 
ofensiu vers qualsevol col·lectiu. El sistema no rebrà cap queixa al 
respecte. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.6.2 Requeriments polítics 

Núm: 11/602 Tipus: Req. culturals i polítics  Cas d’ús: - 

Descripció 
Els continguts, les imatges i els símbols del sistema han de ser 
totalment neutrals a idees polítiques. 

Justificació 

El sistema ha de ser utilitzat per persones amb punts de vista polítics 
de tot tipus. Un posicionament polític del sistema faria que una part 
dels usuaris se sentissin incòmodes amb el sistema, arribant al punt 
que n’abandonessin el seu ús. 

Criteri de validació 
No es pot trobar al sistema cap tipus de contingut, imatge ni símbol 
que pugui ser interpretat com a posicionament polític. El sistema no 
rebrà cap queixa al respecte.  

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

 

10.3.7 Requeriments legals 

Al tractar-se d’una aplicació que emmagatzema informació personal dels usuaris i realitza una 

activitat econòmica per mitjans electrònics, el nostre sistema està subjecte a l’aplicació de 

certes lleis de l’estat espanyol i que ens aporten certes obligacions. Cal tenir-les en compte per 

tal de no tenir problemes amb l’administració. 

10.3.7.1 Requeriments de compliment 

Núm: 11/701 Tipus: Req. legals Cas d’ús: - 

Descripció 
A totes les pàgines del sistema ha d’aparèixer la política de privacitat 
de l’empresa. 

Justificació 
Volem que la política de privacitat del sistema sigui accessible en tot 
moment als usuaris.  

Criteri de validació Des de qualsevol pàgina del sistema es pot accedir a la política de 
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privacitat del sistema. 

Satisfacció client 3 Insatisfacció client 2 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/702 Tipus: Req. legals Cas d’ús: - 

Descripció 
El sistema no es comunicarà amb l’usuari per mitjà de correu 
electrònic per oferir-li publicitat excepte que aquest ho accepti 
expressament. 

Justificació 

En cas de no fer-ho, les nostres pràctiques podrien ser catalogades 
com a SPAM, i per tant la imatge del sistema en sortiria perjudicada. 
Els usuaris podrien abandonar el sistema si fossin molestats amb la 
recepció de correus publicitaris no desitjats. 

Criteri de validació 
Els correus electrònics publicitaris són enviats només a usuaris que 
han acceptat la seva recepció. 

Satisfacció client 4 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/703 Tipus: Req. legals Cas d’ús: - 

Descripció El sistema ha de complir amb la LOPD. 

Justificació 
Al tractar-se d’un sistema que emmagatzemen informació personal, 
estem subjectes a aquesta llei. 

Criteri de validació 
Un assessor jurídic confirmarà que complim amb tots els 
procediments d’aquesta llei. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 5 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 

 

Núm: 11/704 Tipus: Req. legals  Cas d’ús: - 

Descripció El sistema ha de complir amb la LSSIce. 

Justificació 
Al tractar-se d’un sistema que ofereix serveis electrònics i n’obtenim 
un benefici econòmic, estem subjectes a aquesta llei. 

Criteri de validació 
Un assessor jurídic confirmarà que complim amb tots els 
procediments d’aquesta llei. 

Satisfacció client 2 Insatisfacció client 4 

Dependències No en consten Conflictes No en consten 

Història Creat el 24/11/2008 
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El model conceptual 

11 L’esquema conceptual 
 

Tot seguit es mostra l’esquema conceptual de l’aplicació. Es pot observar que aquest està 

dividit en tres mòduls: el mòdul d’usuaris (de color vermell), el mòdul de planificacions (de 

color verd) i el mòdul de les atraccions turístiques (de color blau).  

 Després de veure l’esquema conceptual en el seu conjunt, el passarem a estudiar en 

detall. Per fer-ho, ho farem bloc per bloc, per reduir el nombre de classes i millorar-ne la 

llegibilitat. Per cada mòdul, veurem les classes que el conformen, tant gràficament mitjançant 

UML, com textualment. Farem una definició de cada una de les classes, i posteriorment 

mostrarem les restriccions d’integritat del mòdul. 
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Il·lustració 11-1. Diagrama de classes de l'aplicació 
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11.1.1 Diagrama de classes 

 

Usuari

-nom : String

-cognoms : String

-email : String

-username : String

-password : String

Registrat

-telèfon : String

Administrador

-nomEmpresa : String

-NIF : String

-web : String

Empresa Turista

{disjoint, complete}

 

Il·lustració 11-2. Diagrama de classes del mòdul de l'Usuari 

 

Com veiem, tenim 5 classes en el mòdul d’usuaris. Dues d’elles són abstractes: les classes 

Usuari i Registrat. Aquesta última classe representa un usuari qualsevol registrat del sistema. 

Veiem que per a tots els usuaris guardem una informació comuna. Aquesta és el nom i 

cognoms, la direcció de correu electrònic, i el username i password. D’aquesta classe abstracta 

n’hereten tres que són concretes. 

 La classe Empresa, que afegeix uns atributs més als que ja té el seu pare, i que són: el 

nom de l’empresa a la qual representa, el NIF de l’empresa a la qual representa, i la web de 

l’empresa en cas que aquesta en tingui.  

 La classe Administrador també hereta de Registrat. En aquest cas, s’afegeix també un 

atribut extra: el telèfon. El fet de ser un treballador del sistema, fa que sigui necessari guardar 

aquesta informació per poder-la consultar en cas que calgui contactar amb ell.  

 L’última classe que concreta la classe abstracta Registrat és la classe Turista. Aquesta 

representa a un usuari turista, i no té atributs extra respecte el seu pare. Com es veurà més 

endavant, en el Mòdul d’Atraccions, aquest usuari presenta la diferència respecte 

l’Administrador i l’Empresa, que se li permet comentar atraccions turístiques. 

 

11.1.2 Restriccions d’Integritat 

Veiem tot seguit les Restriccions d’Integritat que apareixen en aquest mòdul de l’esquema 

conceptual. 
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[1] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

Un usuari Registrat s’identifica pel seu username 

OCL 

context Registrat inv UsernameEsUnic: 
Registrat.allInstances()->isUnique(username) 

 

[2] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

 No poden existir dos usuaris empresa per una mateixa empresa 

OCL 

context Empresa inv unUsuariPerEmpresa:Boolean 
Empresa.allInstances()->isUnique(nomEmpresa) and  
Empresa.allInstances()->isUnique(NIF) 
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11.2 Mòdul d’atraccions turístiques 

11.2.1 Diagrama de classes 

 

-nom : String

-descripció : String

-direcció : String

-duració : Integer

-preu : Double

-edatMínima : Integer

-puntuacióPròpia : Double

-/puntuacióUsuaris : Double

-visible : Boolean

-tipus : TipusAtracció

Atracció

+museu

+espectacle

+monument

+jardins

+compres

+restaurant

+bar

+pub

+discoteca

«enumeration»

TipusAtracció

-nomEmpresa : String

-NIF : String

-web : String

Empresa

Turista

-nom : String

-país : String

Ciutat

-longitud : Double

-latitud : Double

Coordenades

-any : Integer

Calendari

-/activada : Boolean

-validada : Boolean

AtraccioEsponsoritzada

-dataInicial : Date

-dataFinal : Date

PeríodeValidesa

-data : Date

-preu : Double

-tipus : TipusPagament

-informació : String

Pagament

+transferència

+domiciliació

+paypal

«enumeration»

TipusPagament

-títol : String

-descripció : String

-fitxer : String

Fotografia

-dataInicial : Date

-dataFinal : Date

Temporada

-horaObertura : Hora

-horaTancament : Hora

Horari

-dia : Date

Festiu

1

1..*

1

1
*

1

*

11..* 1 *

1..*

1

1

1

1

* 1

-hora : Integer

-minut : Integer

«type»Hora

*

1

*

-text : String

-data : Date

Comentari

-data : Date

-puntuació : Integer

Puntuació

1

1

*

*

*

*

-nom : String

-cognoms : String

-email : String

-username : String

-password : String

Registrat

 

Figura 11-1. Diagrama de classes del mòdul de l'Atracció Turística 

La classe central d’aquest mòdul és l’Atracció. Veiem primerament els seus atributs en detall, i 

després passarem a analitzar les classes que té associades. Els atributs de l’Atracció són: 

 nom: Nom identificatiu de l’atracció turística 

 descripció: Text que es mostrarà als usuaris on es fa una explicació sobre què és 

l’atracció 

 direcció: Direcció postal de l’atracció 
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 duració: Temps estimat que es triga en fer una visita/estada a l’atracció en qüestió. 

Aquest és un atribut que és té en compte a l’hora de generar les planificacions, per 

evitar que el sistema planifiqui més atraccions de les que els turistes tindran temps de 

visitar. 

 preu: Cost per persona de l’atracció. És un atribut que, a part de mostrar-ho com a 

informació per a l’usuari, també té en compte el planificador per tal de controlar el 

pressupost diari expressat per l’usuari en les preferències del viatge. 

 edatMínima: Edat mínima que s’exigeix per accedir a l’atracció. 

 puntuacióPròpia: Puntuació que donem a l’atracció expressant el seu interès turístic 

per als turistes que la visiten, en una escala del 0 al 10. 

 /puntuacióUsuaris: Atribut calculat que representa la puntuació donada pels usuaris a 

l’atracció pel que fa al seu interès turístic, en una escala del 0 al 10.  

 visible: Atribut de tipus booleà que expressa si l’atracció serà mostrada als usuaris i 

utilitzada per a planificar estades, o no. 

 tipus: Tipus de l’atracció. Pren un valor de l’enumeració TipusAtracció, que veurem 

més endavant en aquest apartat. 

 

L’Atracció té un seguit de classes agregades que li aporten informació extra. Les veiem a 

continuació: 

 Coordenades. Una atracció té associades unes coordenades, que representen la 

posició geogràfica unívoca de l’atracció turística. Aquesta informació és necessària per 

tal que el planificador pugui escollir atraccions que siguin properes per una franja 

horària o un dia. Una classe Coordenades té els següents atributs: 

o latitud: Representa la distància angular entre l’equador i un punt determinat 

del planeta. Els graus són expressats en format decimal.  

o longitud: Representa la distància angular entre el meridià de Greenwich i un 

punt determinat del planeta. Els graus són expressats en format decimal. 

 Fotografia. Una atracció pot tenir o no tenir fotografies associades. Si en té, aquestes 

són mostrades a l’usuari juntament amb la informació de l’atracció. Per una atracció es 

guarda el seu títol, una descripció i la direcció del lloc on està hostatjada. 

 Puntuació: Representa la valoració que ha donat un usuari de tipus turista a l’atracció. 

En base a aquestes puntuacions es calcula l’atribut calculat puntuacióUsuaris que té 

l’atracció. Cal guardar la puntuació i l’usuari que l’ha fet per tal de controlar que 

aquest no pugui votar il·limitades vegades en una atracció. Si això es produís, un usuari 

podria modificar totalment la puntuació d’una atracció i aquest indicador perdria tot 

l’interès. Per una puntuació, es guarda la data en que aquesta s’ha efectuat així com la 

puntuació que l’usuari ha donat, en una escala del 0 al 10. 

 Comentari: Representa un comentari que fa un turista sobre una atracció. Per un 

Comentari es guarda el text i la data en que l’usuari l’ha escrit. 

 Calendari. Representa el calendari d’obertura de l’atracció en un any concret. Es 

mostra a l’usuari quan aquest visualitza informació sobre l’activitat, i s’utilitza en la 

planificació d’una estada per determinar si un dia concret en una hora determinada, 

aquella atracció està oberta (i per tant es pot planificar) o pel contrari està tancada. El 
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calendari té un atribut que és l’any en que té validesa el calendari en qüestió. A part de 

l’any, per una banda té un seguit de temporades i per l’altra un seguit de dies festius. 

Veiem-los:  

Una Temporada és un període de temps en que l’Atracció segueix un mateix horari 

d’obertura al públic. Una temporada té doncs, una data inicial i una data final; a més, 

té un o més horaris. Un Horari indica una hora d’obertura i de tancament.  

Un Festiu representa un dia excepcional en un calendari anual en el qual l’atracció està 

tancada al públic. 

Veiem un exemple per entendre el funcionament del Calendari d’una Atracció. 

Suposem el cas d’una atracció turística que té un horari de 10:00h a 20:30h els mesos 

d’estiu, de Maig a Setembre (ambdós inclosos); i que la resta de mesos té un horari de 

10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h. A més a més, tanca els dies 1 de Gener, 6 de 

Gener, 1 Maig i 15 d’Agost. La seva instanciació seria la següent:  

 

Atracció a1

any = 2009

Calendari c1
dataInicial = 01/05/2009

dataFinal = 30/09/2009

Temporada t2

dataInicial = 01/01/2009

dataFinal = 30/04/2009

Temporada t1

horaObertura = 10.00

horaTancament = 20.30

Horari h3

horaObertura = 10.00

horaTancament = 14.00

Horari h1

horaObertura = 16.00

horaTancament = 20.00

Horari h2

dia = 06/01/2009

Festiu f2

dia = 01/01/2009

Festiu f1

dia = 01/05/2009

Festiu f3

dia = 15/08/2009

Festiu f4

dataInicial = 01/10/2009

dataFinal = 31/12/2009

Temporada t3

horaObertura = 10.00

horaTancament = 14.00

Horari h4

horaObertura = 16.00

horaTancament = 20.00

Horari h5

 

Figura 11-2. Exemple d'instanciació del calendari anual d'una atracció turística 

 

Podem observar també que Atracció té una associació amb la classe Ciutat. Això ens 

serveix per a guardar informació sobre la ciutat a la qual està present l’atracció. Aquesta 

estructuració farà que quan ho creiem oportú puguem obrir el servei de planificació a noves 

ciutats sense la necessitat de fer reformes estructurals del sistema. La classe Ciutat està inclosa 

en el mòdul de Planificació, i és en aquell punt on es comenta. 

 Veiem que hi ha una especialització d’Atracció. Es tracta de la classe 

AtraccioEsponsoritzada. La diferència principal entre una atracció estàndard i una 
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d’esponsoritzada rau en el fet que aquesta última és afegida al sistema per un usuari Empresa. 

Per aquesta raó existeix l’associació entre AtraccioEsponsoritzada i Empresa. Aquest tipus 

especial d’atracció afegeix dos atributs més als que ja hereta de l’Atracció. Aquests nous 

atributs són: 

 activada. Es tracta d’un atribut calculat de tipus booleà que indica al sistema si 

l’atracció té un període de validesa actiu. Si l’atracció no està activada no pot ser 

visible per als usuaris. 

 validada: Es tracta d’un atribut booleà que indica al sistema si l’atracció ha estat 

validada per un administrador del sistema o no. Si no ho ha estat, l’atracció no pot ser 

visible per als usuaris. 

A més a més, una atracció esponsoritzada té una associació amb la classe 

PeriodeValidesa. Es tracta d’un període de temps pel qual l’empresa està interessada en que 

l’atracció aparegui al sistema. Aquest període està determinat pels dos atributs de la classe, 

que són dataInicial i dataFinal.  

De l’associació entre PeriodeValidesa i Atraccio apareix una classe associativa, 

Pagament. Es tracta del pagament que realitza l’empresa per tal que l’atracció aparegui en el 

sistema durant el temps expressat pel PeriodeValidesa. Per un Pagament guardem la data en 

que el rebem, l’import del mateix, el tipus de pagament i un camp per guardar informació 

extra sobre aquest. 

Finalment, veiem els diversos tipus de dades i enumeracions que s’han definit en aquest 

mòdul de classes: 

 TipusAtracció: S’utilitza en la classe Atracció, i es tracta d’una enumeració dels diversos 

valors que pot prendre el tipus d’atracció turística.  

 TipusPagament: S’utilitza en la classe Pagament, i es tracta d’una enumeració dels 

diversos valors que pot prendre el tipus de pagament que efectua un usuari Empresa 

per un període de validesa d’una de les seves atraccions esponsoritzades. 

 Hora: S’utilitza en la classe Horari, i es tracta d’un tipus de dada que expressa una hora 

del dia en hores i minuts, i en format de 24 hores. 

  

 

11.2.2 Restriccions d’Integritat 

 

[1] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

Una atracció s’identifica pel seu nom. 

OCL 

context Atraccio inv nomEsUnic: 
Atraccio.allInstances()->isUnique(nom) 
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[2] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

La data inicial d’un període de validesa és igual a la data de pagament. 

OCL 

context PeriodeValidesa inv dataInicialIgualDataPagament: 
self.dataInicial = self.pagament.data 

 

[3] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

La data inicial d’un període de validesa és anterior a la data final del mateix període de 
validesa. 

OCL 

context PeriodeValidesa inv dataInicialAnteriorADataFinalDePeriodeValidesa: 
self.dataInicial < self.dataFinal 

 

[4] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

Un usuari no pot puntuar dues vegades una mateixa atracció turística. 

OCL 

context Puntuacio inv unUsuariUnVotPerAtraccio: 
Puntuacio.allInstances -> forAll(c1, c2 | c1.usuari = c2.usuari implies  
c1.atraccio <> c2.atraccio) 

 

[5] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

La data inicial d’una temporada és anterior a la data final de la mateixa temporada 

OCL 

context Temporada inv dataInicialAnteriorADataFinalDeTemporada: 
self.dataInicial < self.dataFinal 

 

[6] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

Per a que una atracció esponsoritzada sigui visible, com a mínim ha d’estar validada i activada. 

OCL 

context AtraccioEsponsoritzada inv atraccioVisibleEsActivadaIValidada: 
self.visible implies activada = true and validada = true 

 

[7] Restricció d’integritat  
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Llenguatge natural 

Una mateixa atracció no pot tenir dues fotografies amb el mateix títol. 

OCL 

context Fotografia inv fotografiaUnica: 
Fotografia.allInstances-> 

forAll(f1, f2 | f1 <> f2 implies f1.atraccio <> f2.atraccio or f1.titol <> f2.titol) 

 

 

 

[1] Atribut calculat  

Llenguatge natural 

Atraccio::puntuacioUsuaris és la puntuació mitjana de totes les puntuacions que ha rebut 
l’atracció dels usuaris 

OCL 

context Atraccio::puntuacioUsuaris():Double 
body: 

self.puntuacio->sum(p|p.puntuacio)/atraccio.puntuacio->size() 

 

[2] Atribut calculat  

Llenguatge natural 

AtraccioEsponsoritzada::activada serà cert sempre que l’atracció esponsoritzada tingui un 
període de validesa que comprengui la data actual.  

OCL 

context AtraccioEsponsoritzada::activada():Boolean 
body: 

self.periodeValidesa ->  
select(pv|pv.dataInicial <= now() and pv.dataFinal >now())->notEmpty() 
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11.3 Mòdul de planificacions 

11.3.1 Diagrama de classes 

 

-nom : String

-descripció : String

-direcció : String

-duració : Integer

-preu : Double

-edatMínima : Integer

-puntuacióPròpia : Double

-/puntuacióUsuaris : Double

-visible : Boolean

-tipus : TipusAtracció

Atracció

Usuari
-nom : String

-país : String

Ciutat

Planificació

-dataInicial : Date

-dataFinal : Date

Període

-dia : Date

DiaPlanificat

-tipus : TipusFranja

FranjaHoraria

+relax

+gastronòmic

+negocis

+infantil

+compres

+cultural

+turístic

«enumeration»

TipusViatge

-pressupostDiari : Double

-persones : Integer

-nens : Integer

-visitesPerFranja : Integer

-franjaMatí : Boolean

-franjaTarda : Boolean

-franjaNit : Boolean

-tipusViatge : TipusViatge

PreferènciesViatge

+matí

+tarda

+nit

«enumeration»

TipusFranja

1..3 

1

1

*

*

0..1

0..1 *

1..*

*

*1

 

Figura 11-3. Diagrama de classes del mòdul de la Planificació 

 

 En el diagrama de classes del mòdul de planificacions veiem que una Planificació és 

una classe associativa que sorgeix d’una relació quaternària entre una Ciutat, un Període 

concret de temps, unes PreferènciesViatge expressades pel turista i l’Usuari que vol planificar 

l’estada. Veiem primer aquestes classes, i després passarem a veure la planificació. 

 Ciutat: Representa una ciutat del món a la qual l’usuari del sistema vol planificar la 

seva estada. La ciutat està caracteritzada pel nom de la ciutat i pel país on està situada 

la ciutat. 

 Període: Es tracta del període de temps en que l’usuari vol que el sistema li planifiqui 

la seva estada turística. Està determinat per les dates dataInicial i dataFinal.  

 Usuari: Es tracta de la persona que planifica l’estada en la ciutat. 
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 PreferènciesViatge: En aquesta classe es recullen les preferències en base a les quals 

el sistema realitzarà la planificació. Establir aquestes preferències és el primer pas que 

ha de realitzar l’usuari per a que el sistema li planifiqui l’estada. Veiem en detall els 

seus atributs: 

o pressupostDiari. Pressupost màxim a gastar en cada un dels dies compresos 

pel període a planificar. Es tracta del pressupost per totes les persones que fan 

el viatge, i no el pressupost individual.  

o persones. Nombre de persones que integraran el grup que viatja. Com a 

mínim n’hi ha d’haver una.  

o nens. Atribut de tipus booleà que indica si hi ha menors d’edat en el grup que 

viatja. És una dada útil a l’hora d’escollir atraccions turístiques, per tal de 

planificar alguna atracció infantil, i no planificar atraccions destinades al públic 

adult. 

o visitesPerFranja. Nombre de visites que es vol que siguin planificades en cada 

franja horària. Aquest paràmetre determina en certa manera el ritme de 

visites que es vol seguir en el viatge i per aquesta raó es permet a l’usuari 

determinar-lo. 

o franjaMatí. Atribut de tipus booleà que indica si l’usuari vol que se li planifiqui 

les franges de matí o pel contrari vol que li quedin lliures per fer la seva. 

o franjaTarda. Atribut de tipus booleà que indica si l’usuari vol que se li 

planifiqui les franges de tarda o pel contrari vol que li quedin lliures per fer la 

seva. 

o franjaNit. Atribut de tipus booleà que indica si l’usuari vol que se li planifiqui 

les franges de nit o pel contrari vol que li quedin lliures per fer el que ell vulgui. 

o tipusViatge. Es tracta d’un atribut que pren un dels valors de l’enumeració 

TipusViatge i que expressa en certa manera el tipus de viatge que té intenció 

de fer el turista. El tipus de viatge ens ajuda a seleccionar millor el tipus 

d’atraccions que se li planifiquen a l’usuari. 

 Pel que fa a la Planificació, veiem que és una agregació de classes DiaPlanificat. Un dia 

planificat és cada un dels dies compresos en el Període de la planificació, i pel qual l’usuari 

obtindrà una llista de les atraccions a visitar. Veiem que té un atribut de tipus data anomenat 

dia que representa el dia planificat.  

 Un DiaPlanificat és a la vegada una agregació de classes FranjaHorària. Una franja 

horària és una de les parts amb que dividim el dia: matí, tarda, nit. El tipus de franja que 

representa ve determinat per l’atribut tipus, que pren un dels valors de l’enumeració 

TipusFranja. Veiem que la classe franja horària és la que realment té la relació amb les 

atraccions. Aquesta relació es fa amb les atraccions que el planificador ha escollit que l’usuari 

visiti en la franja horària determinada i el dia determinat.  

 Finalment, veiem les enumeracions que s’han definit en aquest mòdul de classes: 

 TipusViatge: S’utilitza en la classe PreferènciesViatge, i es tracta d’una enumeració 

dels diversos valors que pot prendre el tipus de viatge.  
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 TipusFranja: S’utilitza en la classe FranjaHorària, i es tracta d’una enumeració dels 

diversos tipus de franges horàries amb que dividim el dia. Serveix per determinar, 

donada una franja d’un dia determinat, a quina franja del dia pertany. Veiem que té 

tres valors: matí, tarda i nit. 

 

11.3.2 Restriccions d’Integritat 

 

[1] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

 Una ciutat s’identifica per la parella nom i país. 

OCL 

context Ciutat inv nomIPaisSonUnics:  
Ciutat.allInstances() ->  forAll(c1, c2 | c1 <> c2 implies (c1.nom <> c2.nom or c1.pais <> 
c2.pais)) 

 

[2] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

 La data inicial d’un període és com a mínim un dia anterior a la data final 

OCL 

context Període inv DataInicialPosteriorADataFinal: 
self.dataInicial + 86400 <= self.dataFinal 

 

[3] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

El nombre màxim de dies compresos en el període és de 12.  

OCL 

context Període inv diesMaxims12: 
(self.dataFinal – self.dataInicial)/86400 <= 12 

 

[4] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

L’usuari ha de planificar, com a mínim, una de les tres franges horàries. 

OCL 

context PreferènciesViatge inv AlgunaFranja: 
self.franjaMati = true or self.franjaTarda = true or self.franjaNit = true 

 

[5] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 
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El nombre de visites per franja és com a mínim de 1 

OCL 

context PreferènciesViatge inv ComAMinim1VisitaPerFranja: 
self.visitesPerFranja >= 1 

 

[6] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

El nombre de persones és com a mínim 1 

OCL 

context PreferènciesViatge inv ComAMinim1Persona: 
self.persones >= 1 

 

[7] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

El nombre de dies planificats és igual al nombre de dies compresos entre la data inicial i la data 
final del període. 

OCL 

context Planificació inv nombreDiesPlanificatsIgualNombreDiesPeriode: 
self.diaPlanificat -> size() = (self.període.dataFinal - self.període.dataInicial)/86400 

 

[8] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

Tot dia planificat està comprès entre la data inicial del període i la data final del període. 

OCL 

context DiaPlanificat inv diaCompresEnPeriode:Boolean 
self.dia >= self.planificacio.periode.dataInicial and  
self.dia <= self.planificacio.periode.dataFinal 

 

[9] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

En un dia planificat no hi ha dues franges amb el mateix tipus de franja. 

OCL 

context DiaPlanificat inv maximUnaFranjaDeCadaTipusEnDiaPlanificat: 
self.franjaHoraria->select(fh1, fh2 | fh1 <> fh2 implies fh1.tipus <> fh2.tipus) 

 

[10] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

Tot dia planificat ha de contenir les franges que l’usuari ha expressat en les preferències del 
viatge que vol que li siguin planificades. 
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OCL 

context FranjaHoraria inv franjaPlanificadaEsExpressadaEnPreferencies: 
self.tipus = ‘matí’ implies (self.diaPlanificat.planificacio.preferenciesViatge.franjaMati = 
true) and 
self.tipus = ‘tarda’ implies (self.diaPlanificat.planificacio.preferenciesViatge.franjaTarda 
= true) and  
self.tipus = ‘nit’ implies (self.diaPlanificat.planificacio.preferenciesViatge.franjaTarda = 
true)  

 

[11] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

Les atraccions planificades són de la ciutat que l’usuari ha seleccionat. 

OCL 

context Planificacio  inv atraccionsPlanificadesDeCiutatSeleccionada: 
self.diaPlanificat -> forAll (dp | dp.franjaHoraria ->forAll(fh | fh.atraccio.ciutat = 
self.ciutat)) 

 

[12] Restricció d’integritat  

Llenguatge natural 

El nombre d’atraccions planificades en una franja horària no excedeix el límit imposat per 
l’usuari en les preferències del viatge. 

OCL 

context FranjaHoraria inv numAtraccionsNoSuperaLimit: 
self.atraccio ->size() <= 

self.diaPlanificat.planificacio.preferenciesViatge.visitesPerFranja 
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11.4 Instanciació de l’esquema 
Per completar l’especificació de l’esquema conceptual, es mostra la feina realitzada per tal 

d’assegurar la correctesa del mateix. Amb aquesta finalitat, ens hem ajudat d’una eina de 

suport a l’especificació de sistemes d’informació anomenada USE (de l’acrònim UML-based 

Specification Environment).  

 El USE es una eina desenvolupada pel grup de recerca de sistemes de bases de dades 

de la Universitat de Bremen i que, entre d’altres funcionalitats, permet la validació de models 

descrits en UML i les seves restriccions d’integritat descrites en OCL.  

 

11.4.1 Especificació del model amb USE 

 Per tal d’introduir la informació del nostre model al USE, és necessari escriure una 

especificació amb el llenguatge d’especificació del USE, en el qual cal incloure la definició de 

les classes, les relacions entre aquestes i les restriccions d’integritat del model. Per qüestions 

de llegibilitat, no s’ha afegit en aquest punt l’especificació completa del model en el llenguatge 

del USE. No obstant, aquesta especificació pot ser consultada en el CD que s’annexa amb 

aquesta memòria.  Veiem però un exemple que inclou la definició de les classes Atraccio, 

Fotografia i la relació existent entre aquestes dues. 

-- 'enumeracions TipusAtraccio' 
enum TipusAtraccio {Museu, Espectacle, Monument, Jardins, 
Lloc_de_culte, Compres, Restaurant, Bar, Pub, Discoteca} 
 
-- 'classe Atraccio turística' 
class Atraccio 
 attributes 
  nom : String 
  descripcio : String 
  direccio : String 
  duracio : Integer 
  preu : Real 
  edatMinima : Integer 
  puntuacioPropia : Real 
  puntuacioUsuaris : Real 
  tipus : TipusAtraccio  
  visible : Boolean 
end 
 
-- 'Classe Fotografia' 
class Fotografia 
 attributes  
  titol : String 
  descripcio : String 
  fitxer : String 
end 
 
-- 'Relació entre l’atracció i les fotografies’ 
composition fotografies between 
 Atraccio[1] 
 Fotografia[*] 
end 
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 En l’exemple veiem la definició de l’enumeració TipusViatge amb tots els valors que 

pot tenir (ja que l’Atraccio té un atribut d’aquest tipus), la definició de les classes Atraccio i 

Fotografia i la definició de la relació entre les classes Atraccio i Fotografia, que és de tipus 

composició amb quantificadors 1 a *.  

 Les classes que hem mostrat en l’exemple tenen certes restriccions d’integritat que cal 

incloure en aquesta definició del USE. Per fer-ho aquestes s’afegeixen en la definició del USE 

expressades en llenguatge OCL, després d’afegir la paraula clau ‘constraints’: 

constraints 
 
-- 1 'una atracció s´identifica pel seu nom' 
context Atraccio inv nomEsUnic: 
 Atraccio.allInstances()->isUnique(nom) 
  
  
-- 7 'Dues fotografies de la mateixa atracció no poden tenir el mateix 
títol' 
context Fotografia inv fotografiaUnica: 
 Fotografia.allInstances -> forAll(f1,f2 | f1 <> f2 implies 
f1.atraccio <> f2.atraccio or f1.titol <> f2.titol) 
 

  

 Si obríssim el fitxer on hem descrit aquesta especificació amb el USE, podríem veure en 

primer lloc, que en l’esquerra de la pantalla, se’ns mostra tots els elements definits en 

l’especificació (excepte les enumeracions). Veiem que en el nostre exemple l’especificació 

consta de dues classes (Atraccio i Fotografia), una associació anomenada fotografies i dos 

invariants o restriccions d’integritat (Atraccio::nomEsUnic i Fotografia::fotografiaUnica). A més 

a més, si utilitzem la vista del USE anomenada Class diagram, podrem veure gràficament el 

model que hem especificat, expressat en llenguatge UML: 
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Figura 11-4. Vista Class Diagram del USE del model especificat en l’exemple 

  

 En el context del projecte, hem realitzat aquestes mateixes accions, però per tot el 

model conceptual del sistema: 

 

Figura 11-5. Vista Class Diagram del USE del model de l'aplicació 
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 Una funcionalitat útil del USE per a comprovar la correctesa del model, és que quan es 

carrega el fitxer que conté l’especificació del model, aquest fa un procés de comprovació de 

totes les estructures definides i en cas que hi hagi un error de forma, és mostrat en el log de 

l’aplicació (situat a la part inferior de la interfície gràfica).  

 Amb aquesta funcionalitat, ens podem adonar de possibles errades comeses, per 

exemple, en la definició formal en OCL de les restriccions d’integritat.  

 Si per exemple modifiquem la definició de la segona restricció d’integritat que hem 

afegit en l’exemple de l’atracció i les fotografies per aquesta altra:  

 -- 7 'Dues fotografies de la mateixa atracció no poden tenir el mateix 
títol' 
context Fotografia inv fotografiaUnica: 
 Fotografia.allInstances -> forAll(f1,f2 | f1 <> f2 implies 
f1.usuari <> f2.usuari or f1.titol <> f2.titol) 

 

 I provem de carregar el fitxer d’especificació al USE, veurem que en el log se’ns mostra 

un missatge d’error i no es carrega el model: 

 

Figura 11-6. Vista del Log del USE amb un error en l'especificació 

 En aquest cas, l’error ve donat perquè en la restricció d’integritat fotografiaUnica de la 

classe Fotografia ens hem referit a un atribut ‘usuari’ de la classe fotografia que no existeix. 

Això ens permet eliminar qualsevol error existent pel que fa a referències a atributs o relacions 

entre classes inexistents i ens garanteix que si, al carregar l’especificació al USE aquest no ens 

dóna cap error, aquesta especificació és correcta pel que fa a atributs de classes o relacions 

entre aquestes. 

 

11.4.2 Instanciació del model amb USE 

Un cop s’ha especificat completament el model, es pot començar a treballar amb ell per fer les 

comprovacions que creiem oportunes. Per fer-ho, podem introduir instàncies dels objectes 

que s’han definit en el model, i assignar valors als seus atributs. Per fer instanciacions amb el 

USE, podem fer-ho de dues maneres: o bé utilitzant la interfície gràfica del programa o bé 

utilitzant la línia de comandes de la qual disposa el USE.  

 En el nostre cas ho hem fet des de la línia de comandes, aprofitant la funcionalitat que 

ens permet crear un script amb les comandes i llegir-lo tot de cop des de la línia de comandes. 

Per il·lustrar aquest funcionament, continuem amb el model d’exemple que hem especificat 

abans que estava compost per les classes Atraccio i Fotografia i l’associació entre aquestes. 
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Mostrarem tot seguit la creació d’una instància d’Atraccio i de dues instàncies de Fotografia i 

de les associacions que les relacionin. El codi seria el següent: 

-- creem una instancia de la classe Atraccio 
!create sagradaFamilia : Atraccio 
!set sagradaFamilia.nom := 'Temple de la Sagrada Familia' 
!set sagradaFamilia.descripcio := 'Temple expiatori d\'estil 
modernista creat per Antoni Gaudi i a dia d\'avui encara en fase de 
construccio' 
!set sagradaFamilia.direccio := 'c/. Mallorca, 411' 
!set sagradaFamilia.duracio := 2 
!set sagradaFamilia.preu := 8 
!set sagradaFamilia.edatMinima := 0 
!set sagradaFamilia.puntuacioPropia := 9 
!set sagradaFamilia.puntuacioUsuaris := 8 
!set sagradaFamilia.tipus:= #Lloc_de_culte 
!set sagradaFamilia.visible:= true  
 
-- creem una instancia de la primera fotografia 
!create fotografia1 : Fotografia 
!set fotografia1.titol := 'Façana del naixement' 
!set fotografia1.descripcio := 'Primera de les quatre façanes que va 
ser decorada' 
!set fotografia1.fitxer := 'images\\1.png' 
 
-- creem una instancia de la segona fotografia 
!create fotografia2 : Fotografia 
!set fotografia2.titol := 'Façana del naixement' 
!set fotografia2.descripcio := 'Detall de la torre superior construida 
l\'any 1959' 
!set fotografia2.fitxer := 'images\\2.png' 
 
-- creem les associacions entre l’atracció i les fotografies 
!insert (sagradaFamilia,fotografia1) into fotografies; 
!insert (sagradaFamilia,fotografia2) into fotografies; 
 

 

Veiem que bàsicament s’utilitzen tres comandes:  

 !create, que ens permet crear una nova instància d’un objecte del domini. 

 !set, que ens permet modificar un atribut d’una instància prèviament creada. 

 !insert, que ens permet inserir les instàncies participants en una relació. 

 El codi d’instanciació cal guardar-lo com a fitxer de text amb extensió .cmd i cridar-lo 

des de la línia de comandes del USE amb la comanda open: 

 

Figura 11-7. Crida per obrir el fitxer d'instanciació des de la línia de comandes del USE 

 Un cop fet això, podem utilitzar la vista Object Diagram del USE per veure l’escenari 

creat: 
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Figura 11-8. Vista Object Diagram del USE del model especificat en l’exemple 

 També podem obrir la vista Class Invariants on veurem la llista de restriccions 

d’integritat que hem definit quan hem especificat el model i, per cada una, veurem l’avaluació 

que en fa el USE a partir de les instàncies que hem creat:  

 

Figura 11-9. Vista Class Invariants amb una restricció d'integritat avaluada a fals 

 Veiem les dues restriccions que hem afegit en l’especificació del model, i veiem que en 

el cas de la segona Fotografia::fotografiaUnica que no permet que dues fotografies de la 

mateixa atracció tinguin el mateix títol, dóna fals com a resultat, la qual cosa vol dir que hem 

comès un error a l’hora de crear les fotografies ja que els hem donat el mateix títol a les dues, 

cosa prohibida pel model.  
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 Aquest funcionament del USE ens permet comprovar que la definició formal en OCL 

que hem fet de les restriccions d’integritat del model és la mateixa que la definició en 

llenguatge natural que hem fet d’aquestes. Si en el cas que hem posat d’exemple, en la vista 

Class invariants haguéssim obtingut com a resultat l’avaluació a cert de les dues restriccions, 

ens hauríem adonat que la definició en OCL de la segona restricció era errònia perquè no 

hauria estat imposant correctament la restricció de que dues fotografies d’una mateixa 

atracció no poden tenir el mateix títol.  

  

11.4.3 Comprovació del model  

 Per fer la comprovació del nostre model, hem procedit de manera semblant a com 

hem mostrat en l’exemple anterior. És a dir, hem creat primer l’especificació de l’esquema 

conceptual complet amb el llenguatge del USE, incloent les restriccions d’integritat. Hem pogut 

comprovar si les definicions de les classes, relacions o bé de les restriccions d’integritat 

donaven algun error. Posteriorment hem anat fent instanciacions d’objectes del domini, 

buscant que aquestes fessin incomplir una determinada restricció d’integritat. Després es 

comprovava que realment l’avaluació del USE d’aquella restricció d’integritat fos negativa. 

 Utilitzant aquest procediment hem detectat que tres de les restriccions d’integritat 

que s’havien afegit en el model presentaven errors en l’expressió formal en OCL. En els tres 

casos ens hem adonat de l’error a l’hora de carregar el fitxer d’especificació al USE, ja que 

aquest ha mostrat errors de comprovació: 

 Restricció número 4 del mòdul d’atraccions. En la seva definició, ens referíem a la 

relació ‘usuari’ de la puntuació, quan una puntuació té relació amb la classe ‘turista’ i 

no amb la classe ‘usuari’. 

 Restricció número 9 del mòdul de planificacions. En la seva definició, es feia un ‘select’ 

de les franges horàries d’un dia planificat, quan en comptes d’un ‘select’ el correcte 

era realitzar una operació ‘forAll’.  

 Restricció número 11 del mòdul de planificacions. En la seva definició s’accedia a 

l’atribut ciutat de l’atracció, com si la relació entre franjaHorària i Atracció fos 1 a 1, 

quan realment és una relació 1 a * i per tant calia tractar el conjunt d’atraccions. 
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12 Events del domini 

12.1 Introducció 
En aquest apartat de l’especificació del model conceptual, hem vist fins el moment 

l’especificació de l’esquema conceptual. Aquesta especificació ens ha servit bàsicament per 

conèixer com serà emmagatzemat el coneixement (o informació) en que es basarà el 

funcionament de l’aplicació.  

 El que veurem en aquest capítol i el que s’amaga rere el nom d’events del domini, és 

l’especificació de les transformacions permeses en el domini, és a dir, tractarem d’especificar 

formalment què es pot transformar del domini i de quina manera cal fer aquests canvis, per tal 

de garantir que es continuï mantenint la integritat de les dades i de les seves relacions.   

 Per fer-ho, s’ha utilitzat el formalisme desenvolupat en el capítol 11 del llibre (Olivé, 

2007). Per cada possible transformació de les dades, 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; i 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()’).  

 De la mateixa manera que en capítols anteriors, per organitzar en certa manera els 

diferents events del domini, s’han dividit en funció del mòdul al qual pertanyen (gestió 

d’usuaris, d’atraccions turístiques i de planificacions). 

 

12.1.1 Apunt sobre tipus Date 

En el llenguatge OCL hi ha quatre tipus bàsic de dades que són Boolean, Integer, Real i String. 

En la nostra especificació del model, en canvi, tenim també el tipus Date en els atributs que 

fan referència a punts concrets en el temps. Tot i que no sigui un tipus bàsic dels llenguatges 

de programació, s’ha utilitzat perque el seu ús és suficientment estès i entès per a tothom. 

D’aquesta manera, se’ns planteja el problema que en l’especificació en OCL dels events del 

domini, els atributs de tipus Date no poden ser utilitzats com a tals perque es tracta d’un tipus 

de dades no suportat pel llenguatge d’especificació OCL.  

 Una opció per resoldre el conflicte hagués estat suposar que el tipus Date formava part 

de l’especificació del llenguatge OCL i que aquest tipus disposava de les operacions bàsiques 

per obtenir, per exemple, els dies compresos entres dues dates.  

 Per no haver de fer suposicions en certa manera, a la lleugera, es va optar per la 

següent solució: considerar el tipus Date com un Integer que expressa un punt en el temps en 

el format definit per l’IEEE dins de POSIX (Portable Operating System Interface); o, el que és el 

mateix, en el temps de UNIX. En aquesta representació d’un punt en el temps, s’expressa com 

a valor enter, el nombre de segons transcorreguts des de l’1 de Gener de 1970 fins al punt en 

el temps que es vol expressar. Aquesta representació ens permet, per exemple, obtenir els 

dies de diferència entre dues dates de la següent manera: 

data_inicial = 1261868400 -- 27/12/2008, 00h:00m 
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data_final = 1262127600  -- 30/12/2008, 00h:00m 
segons_per_dia = 86400  -- 60s*60m*24h 
 
dies = (data_final – data_inicial) / segons_per_dia = 3 
 

 Es pot trobar més informació sobre aquesta representació del temps a  (Tiempo Unix - 

Wikipedia, 2001). 

 Es vol recordar al lector que aquesta representació del tipus Date és només utilitzada 

en aquest apartat, el d’Events del Domini i únicament amb la finalitat de resoldre el problema 

que provoca que aquest tipus no sigui suportat per l’OCL. Per aquesta raó, en la resta del 

document, els atributs de tipus Date consten com a tal i no com a tipus Integer. 
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12.2 Mòdul de gestió d’usuaris 
 

12.2.1 NouUsuariTurista 

Event del domini que crea un nou usuari de tipus turista. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validUsername()

«iniIC» validPassword()

«iniIC» validEmail()

effect()

nom : String

cognoms : String

email : String

username : String

password : String

password2 : String

NouUsuariTurista

 

 

Restriccions d’integritat inicials 

context NouUsuariTurista::validUsername():Boolean 
body: not Turista.allInstances()-> exists(t | t.username = self.username) 
 
context NouUsuariTurista::validPassword():Boolean 
body: self.password = self.password2 
 
context NouUsuariTurista::validEmail():Boolean 
body: not Turista.allInstances() -> exists(t | t.email = self.email) 
 

Effect 

context NouUsuariTurista::effect() 
post:  

 t.oclIsNew() and 
 t.oclIsTypeOf(Turista) and 
 t.nom = self.nom and 
 t.cognoms = self.cognoms and 
 t.email = self.email and  
 t.username = self.username and 
 t.password = self.password  
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12.2.2 EditaUsuariTurista 

Event del domini que modifica les dades de l’usuari de tipus turista. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validUsername()

«iniIC» validPassword()

«iniIC» validEmail()

effect()

nom : String

cognoms : String

email : String

username : String

password : String

password2 : String

EditaUsuariTurista Turista
1*

 

 

Restriccions d’integritat inicials 

context EditaUsuariTurista::validUsername():Boolean 
body: not Turista.allInstances()-> exists(t <> self.turista | t.username = self.username) 
 
context EditaUsuariTurista::validPassword():Boolean 
body: self.password = self.password2 
 
context EditaUsuariTurista::validEmail():Boolean 
body: not Turista.allInstances() -> exists(t <> self.turista | t.email = self.email) 
 

Effect 

context EditaUsuariTurista::effect() 
post : 

 self.turista.username = self.username and 
 self.turista.password = self.password and 
 self.turista.nom = self.nom and 
 self.turista.cognoms = self.cognoms and 
 self.turista.email = self.email 
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12.2.3 EliminaUsuariTurista 

Event del domini que elimina un usuari de tipus turista, així com els comentaris que l’usuari 

hagi fet sobre atraccions turístiques i les puntuacions sobre les mateixes.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

EliminaUsuariTurista Turista
11

 

Restriccions d’integritat inicials 

 

Effect 

context EliminaUsuariTurista::effect() 
-- l’usuari turista ja no existeix 
post eliminaTurista:  

 not self.turista@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- els comentaris escrits pel turista ja no existeixen 
post eliminaComentaris: 
 not (self.turista@pre.comentari@pre->notEmpty() implies 

 self.turista@pre.comentari@pre->forAll(c|c.oclIsKindOf(OclAny))) 
-- les puntuacions fetes pel turista ja no existeixen 
post eliminaPuntuacio: 
 not (self.turista@pre.puntuacio@pre->notEmpty() implies 
   self.turista@pre.puntuacio@pre->forAll(p|p.oclIsKindOf(OclAny))) 
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12.2.4 NouUsuariEmpresa 

Event del domini que crea un nou usuari de tipus empresa. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validUsername()

«iniIC» validPassword()

«iniIC» validEmail()

«iniIC» validNomEmpresa()

«iniIC» validNif()

effect()

nom : String

cognoms : String

email : String

username : String

password : String

password2 : String

nomEmpresa : String

nif : String

web : String

NouUsuariEmpresa

 

Restriccions d’integritat inicials 

context NouUsuariEmpresa::validUsername():Boolean 
body: not Empresa.allInstances()-> exists(e | e.username = self.username) 
 
context NouUsuariEmpresa::validPassword():Boolean 
body: self.password = self.password2 
 
context NouUsuariEmpresa::validEmail():Boolean 
body: not Empresa.allInstances() -> exists(e | e.email = self.email) 
 
context NouUsuariEmpresa::validNomEmpresa():Boolean 
body: not Empresa.allInstances() -> exists(e | e.nomEmpresa = self.nomEmpresa)  
 
context NouUsuariEmpresa::validNif():Boolean 
body: not Empresa.allInstances() -> exists(e | e.nif = self.nif) 
 

Effect 

context NouUsuariEmpresa::effect() 
post: 

 e.oclIsNew() and 
 e.oclIsTypeOf(Empresa) and 
 e.nom = self.nom and 
 e.cognoms = self.cognoms and 
 e.email = self.email and 
 e.username = self.username and 
 e.password = self.password and 
 e.nomEmpresa = self.nomEmpresa and 
 e.nif = self.nif and 
 e.web = self.web 
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12.2.5 EditaUsuariEmpresa 

Event del domini que modifica les dades d’un usuari de tipus empresa. 

Diagrama d’event 

 

DomainEvent

«iniIC» validUsername()

«iniIC» validPassword()

«iniIC» validEmail()

«iniIC» validNomEmpresa()

«iniIC» validNif()

effect()

nom : String

cognoms : String

email : String

username : String

password : String

password2 : String

nomempresa : String

nif : String

web : String

EditaUsuariEmpresa Empresa
1*

 

 

Restriccions d’integritat inicials 

context EditaUsuariEmpresa::validUsername():Boolean 
body: not Empresa.allInstances()->  

exists(e <> self.empresa | e.username = self.username) 
 
context EditaUsuariEmpresa::validPassword():Boolean 
body: self.password = self.password2 
 
context EditaUsuariEmpresa::validEmail():Boolean 
body: not Empresa.allInstances() ->  

exists(e <> self.empresa | e.email = self.email) 
 
context EditaUsuariEmpresa::validNomEmpresa():Boolean 
body: not Empresa.allInstances() ->  

exists(e <> self.empresa | e.nomEmpresa = self.nomEmpresa)  
 
context EditaUsuariEmpresa::validNif():Boolean 
body: not Empresa.allInstances() ->  

exists(e <> self.empresa | e.nif = self.nif) 
 

Effect 

context EditaUsuariEmpresa::effect() 
post: 

 self.empresa.nom = self.nom and 
 self.empresa.cognoms = self.cognoms and 
 self.empresa.email = self.email and 
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 self.empresa.username = self.username and 
 self.empresa.password = self.password and  
 self.empresa.nomEmpresa = self.nomEmpresa and 
 self.empresa.nif = self.nif and 
 self.empresa.web = self.web 
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12.2.6 EliminaUsuariEmpresa 

Event del domini que elimina un usuari de tipus empresa. S’eliminaran també els comentaris 

que hagi fet sobre atraccions turístiques. No obstant, l’usuari no serà eliminat quan tingui 

atraccions esponsoritzades associades.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» senseEsponsoritzades()

effect()

EliminaUsuariEmpresa Empresa
11

 

Restriccions d’integritat inicials 

context EliminaUsuariEmpresa::senseEsponsoritzades():Boolean 
body: self.empresa.atraccioEsponsoritzada -> isEmpty()  
 

Effect 

context EliminaUsuariEmpresa::effect() 
-- l’usuari empresa ja no existeix 
post eliminaEmpresa: 

 not self.empresa@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- els comentaris escrits per l’usuari empresa ja no existeixen 
post eliminaComentaris: 
 not (self.empresa@pre.comentari@pre->notEmpty() implies 

 self.empresa@pre.comentari@pre->forAll(c|c.oclIsKindOf(OclAny))) 
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12.2.7 NouUsuariAdministrador 

Event del domini que crea un nou usuari de tipus administrador. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validUsername()

«iniIC» validPassword()

«iniIC» validEmail()

effect()

nom : String

cognoms : String

email : String

username : String

password : String

password2 : String

telefon : String

NouUsuariAdministrador

 

 

Restriccions d’integritat inicials 

context NouUsuariAdministrador::validUsername():Boolean 
body: not Administrador.allInstances()-> exists(a | a.username = self.username) 
 
context NouUsuariAdministrador::validPassword():Boolean 
body: self.password = self.password2 
 
context NouUsuariAdministrador::validEmail():Boolean 
body: not Administrador.allInstances() -> exists(a | a.email = self.email) 
 
 

Effect 

context NouUsuariAdministrador::effect() 
post: 

 a.oclIsNew() and 
 a.oclIsTypeOf(Administrador) and 
 a.nom = self.nom and 
 a.cognoms = self.cognoms and 
 a.email = self.email and  
 a.username = self.username and 
 a.password = self.password and 
 a.telefon = self.telefon   
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12.2.8 EditaUsuariAdministrador 

Event del domini que modifica les dades d’un usuari de tipus administrador. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validUsername()

«iniIC» validPassword()

«iniIC» validEmail()

effect()

nom : String

cognoms : String

email : String

username : String

password : String

password2 : String

telefon : String

EditaUsuariAdministrador Administrador
1*

 

 

Restriccions d’integritat inicials 

context EditaUsuariAdministrador::validUsername():Boolean 
body: not Administrador.allInstances()->  

exists(a <> self.administrador | a.username = self.username) 
 
context EditaUsuariAdministrador::validPassword():Boolean 
body: self.password = self.password2 
 
context EditaUsuariAdministrador::validEmail():Boolean 
body: not Administrador.allInstances() ->  

exists(a <> self.administrador | a.email = self.email) 
 

Effect 

context EditaUsuariAdministrador::effect() 
post: 

 self.administrador.nom = self.nom and 
 self.administrador.cognoms = self.cognoms and 
 self.administrador.email = self.email and 
 self.administrador.username = self.username and 
 self.administrador.password = self.password and 
 self.administrador.telefon = self.telefon 
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12.2.9 EliminaUsuariAdministrador 

Event del domini que elimina a un usuari de tipus administrador, així com els comentaris que 

aquest hagi fet sobre atraccions turístiques. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

EliminaUsuariAdministrador Administrador
11

 

 

Effect 

context EliminaUsuariAdministrador::effect() 
-- l’usuari administrador ja no existeix 
post eliminaAdministrador: 

 not self.administrador@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- els comentaris escrits per l’usuari administrador ja no existeixen 
post eliminaComentaris: 
 not (self.administrador@pre.comentari@pre->notEmpty() implies 

self.administrador@pre.comentari@pre->forAll(c|c.oclIsKindOf(OclAny))) 
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12.3 Mòdul de gestió d’atraccions turístiques 

12.3.1 NovaAtraccio  

Event del domini que crea una nova atracció. Aquesta atracció serà associada a la ciutat 

seleccionada per l’usuari, i tindrà associat un calendari, definit prèviament per l’usuari, que 

guardarà la informació d’obertura de l’atracció.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validNom()

effect()

nom : String

descripcio : String

direccio : String

duracio : Integer

preu : Double

edatMinima : Integer

puntuacioPropia : Double

visible : Boolean

tipus : TipusAtracció

longitud : Double

latitud : Double

NovaAtraccio

+museu

+espectacle

+monument

+jardins

+compres

+restaurant

+bar

+pub

+discoteca

«enumeration»

TipusAtracció
Ciutat

1

any : Integer

«dataType»

DadesCalendari

dataInicial : Date

dataFinal : Date

«dataType»

DadesTemporada

horaObertura : Hora

horaTancament : Hora

«dataType»

DadesHorari

dia : Date

«dataType»

DadesFestiu1

1..*

*1

1

1..*1

*

*

 

Restriccions d’integritat inicial 

context NovaAtraccio::validNom():Boolean 
body: not Atraccio.allInstances()-> exists(a | a.nom = self.nom)  
 

Effect 

context NovaAtraccio::effect() 
post: 

 -- hi ha una nova instància d’Atracció 
 a.oclIsNew() and 
 a.oclIsTypeOf(Atraccio) and 
 a.nom = self.nom and 
 a.descripcio = self.descripcio and 
 a.direccio = self.direccio and 
 a.duracio = self.duracio and  
 a.preu = self.preu and 
 a.edatMinima = self.edatMinima and 
 a.puntuacioPropia = self.puntuacioPropia and 
 a.visible = self.visible and 
 a.tipus = self.tipus and 
 a.ciutat = self.ciutat and 
 -- hi ha una nova instància de Coordenades associada a la nova Atracció 
 c.oclIsNew() and 
 c.oclIsTypeOf(Coordenades) and 
 c.longitud = self.longitud and 
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 c.latitud = self.latitud and 
 c.atraccio = a and 

-- hi ha una nova instància de Calendari associada a la nova Atracció 
cal.oclIsNew() and 
cal.oclIsTypeOf(Calendari) and 
cal.atraccio = a and 
cal.any = self.dadesCalendari.any and 
-- el nou Calendari té definits tots els festius introduïts per l’usuari 
self.dadesCalendari.dadesFestiu -> forAll( df : DadesFestiu | 

f.oclIsNew() and 
f.oclIsTypeOf(Festiu) and 
f.dia = df.dia and 
f.calendari = cal) and 

-- el nou Calendari té definides totes les Temporades introduïdes per l’usuari  
self.dadesCalendari.dadesTemporada -> forAll( dt : DadesTemporada | 

t.oclIsNew() and 
t.oclIsTypeOf(Temporada) and 
t.dataInicial = dt.dataInicial and 
t.dataFinal = dt.dataFinal and 
t.calendari = cal and 

-- la nova Temporada té definits tots els Horaris introduïts per l’usuari 
dt.dadesHorari -> forAll( dh: DadesHorari | 

h.oclIsNew() and 
h.oclIsTypeOf(Horari) and 
h.horaObertura = df.horaObertura and 
h.horaTancament = df.horaTancament and 
h.temporada = t)) 
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12.3.2 EditaAtraccio 

Event del domini que modifica la informació bàsica d’una atracció turística. Aquest event del 

domini no modifica la informació associada de l’atracció com els calendaris o les fotografies, ja 

que per a aquesta finalitat existeixen events del domini específics (EditaFotografia o 

EditaCalendari). 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validNom()

effect()

nom : String

descripcio : String

direccio : String

duracio : Integer

preu : Double

edatMinima : Integer

puntuacioPropia : Double

visible : Boolean

tipus : TipusAtracció

longitud : Double

latitud : Double

EditaAtraccio
*

Atraccio
1

 

Restriccions d’integritat inicial 

context EditaAtraccio::validNom():Boolean 
body: not Atraccio.allInstances()-> exists(a <> self.atraccio|a.nom = self.nom)  
 

Effect 

context EditaAtraccio::effect() 
post: 

 -- l’Atracció ha estat modificada amb les noves dades 
self.atraccio.nom = self.nom and 
self.atraccio.descripcio = self.descripcio and 
self.atraccio.direccio = self.direccio and 
self.atraccio.duracio = self.duracio and 
self.atraccio.preu = self.preu and 
self.atraccio.edatMinima = self.edatMinima and 
self.atraccio.puntuacioPropia = self.puntuacioPropia and 
self.atraccio.visible = self.visible and 
self.atraccio.tipus = self.tipus and 
self.atraccio.coordenades.longitud = self.longitud and 
self.atraccio.coordenades.latitud = self.latitud  
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12.3.3 EliminaAtraccio 

Event del domini que elimina del sistema una atracció turística. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

EliminaAtraccio Atraccio
1

 

Effect 

context EliminaAtraccio::effect() 
-- l’atracció ja no existeix 
post eliminaAtraccio:  

 not self.atraccio@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- els comentaris de l’atracció ja no existeixen 
post eliminaComentaris:  
 not (self.atraccio@pre.comentari@pre->notEmpty() implies 

self.atraccio@pre.comentari@pre->forAll(c|c.oclIsKindOf(OclAny))) 
-- les puntuacions de l’atracció ja no existeixen 
post eliminaPuntuacions:  

 not (self.atraccio@pre.puntuacio@pre -> notEmpty() implies 
self.atraccio@pre.puntuacio@pre->forAll(p|p.oclIsKindOf(OclAny))) 

-- les coordenades de l’atracció ja no existeixen 
post eliminaCoordenades:  
 not self.atraccio@pre.coordenades@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- les fotografies de l’atracció ja no existeixen 
post eliminaFotografies:  
 not (self.atraccio@pre.fotografia@pre -> notEmpty() implies 

self.atraccio@pre.fotografia@pre->forAll(f|f.oclIsKindOf(OclAny))) 
-- totes les instàncies que formaven els calendaris ja no existeixen 
post eliminaCalendaris:  

not (self.atraccio@pre.calendari@pre -> forAll(c|c.festiu@pre -> 
forAll(f|f.oclIsKindOf(OclAny)))) and 

not (self.atraccio@pre.calendari@pre -> forAll(c:Calendari|c.temporada@pre -> 
forAll(t:Temporada|t.horari@pre ->  

 forAll(h:Horari | h.oclIsKindOf(OclAny))))) and 
not (self.atraccio@pre.calendari@pre -> forAll(c:Calendari | c.temporada@pre -> 

forAll(t | t.oclIsKindOf(OclAny)))) and 
not (self.atraccio@pre.calendari@pre -> forAll(c|c.oclIsKindOf(OclAny))) 
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12.3.4 NovaFotografia 

Event del domini que crea una nova fotografia i l’associa a l’atracció seleccionada per l’usuari.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validTitol()

effect()

titol : String

descripcio : String

fitxer : String

NovaFotografia * Atraccio
1

 

Restriccions d’integritat inicial 

context NovaFotografia::validTitol():Boolean 
body: not self.atraccio.fotografia -> exists(f | f.titol = self.titol) 
 

Effect 

context NovaFotografia::effect() 
post: 

 -- hi ha una nova instància de Fotografia 
 f.oclIsNew() and 
 f.oclIsTypeOf(Fotografia) and 
 f.titol = self.titol and 
 f.descripcio = self.descripcio and 
 f.fitxer = self.fitxer and  
 f.atraccio = self.atraccio  
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12.3.5 EditaFotografia 

Event del domini que modifica la informació bàsica d’una fotografia. De la fotografia no es pot 

modificar l’atracció a la qual fa referència. Si es vol modificar l’atracció a la qual fa referència, 

cal eliminar-la i tornar-la a crea.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validTitol()

effect()

titol : String

descripcio : String

fitxer : String

EditaFotografia Fotografia
1*

 

Restriccions d’integritat inicial 

context EditaFotografia::validTitol():Boolean 
body: not self.fotografia.atraccio.fotografia ->  

exists(f <> self.fotografia| f.titol = self.titol) 
 

Effect 

context EditaFotografia::effect() 
post: 

-- la Fotografia ha estat modificada amb les noves dades  
self.fotografia.titol = self.titol and 
self.fotografia.descripcio = self.descripcio and 
self.fotografia.fitxer = self.fitxer 
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12.3.6 EliminaFotografia 

Event del domini que elimina una fotografia. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

EliminaFotografia Fotografia
11

 

 

Effect 

context EliminaFotografia::effect() 
post:  

 not self.fotografia@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
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12.3.7 NouCalendari 

Event del domini que crea un nou calendari d’obertura i l’associa a una determinada atracció 

turística. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validAny()

effect()

NouCalendari Atraccio
1

any : Integer

«dataType»

DadesCalendari

dataInicial : Date

dataFinal : Date

«dataType»

DadesTemporada

horaObertura : Hora

horaTancament : Hora

«dataType»

DadesHorari

dia : Date

«dataType»

DadesFestiu

1..*

*1

1

1..*1

*

1*

 

Restriccions d’integritat inicial 

context NouCalendari::validAny():Boolean 
body: not self.atraccio.calendari ->  

exists(c | c.any = self.dadesCalendari.any)  
 

Effect 

context NouCalendari::effect() 
post: 

-- hi ha una nova instància de Calendari  
cal.oclIsNew() and 
cal.oclIsTypeOf(Calendari) and 
cal.any = self.dadesCalendari.any and 
-- el nou Calendari té definits tots els festius introduïts per l’usuari 
self.dadesCalendari.dadesFestiu -> forAll( df : DadesFestiu | 

f.oclIsNew() and 
f.oclIsTypeOf(Festiu) and 
f.dia = df.dia and 
f.calendari = cal) and 

-- el nou Calendari té definides totes les Temporades introduïdes per l’usuari  
self.dadesCalendari.dadesTemporada -> forAll( dt : DadesTemporada | 

t.oclIsNew() and 
t.oclIsTypeOf(Temporada) and 
t.dataInicial = dt.dataInicial and 
t.dataFinal = dt.dataFinal and 
t.calendari = cal and 

-- la nova Temporada té definits tots els Horaris introduïts per l’usuari 
dt.dadesHorari -> forAll( dh: DadesHorari | 

h.oclIsNew() and 
h.oclIsTypeOf(Horari) and 
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h.horaObertura = df.horaObertura and 
h.horaTancament = df.horaTancament and 
h.temporada = t)) and 

-- el nou calendari està associat a l’atracció seleccionada per l’usuari 
cal.atraccio = self.atraccio 
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12.3.8 EditaCalendari 

Event del domini que modifica totes les dades d’un determinat calendari. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validAny()

effect()

EditaCalendari Calendari
1

any : Integer

«dataType»

DadesCalendari

dataInicial : Date

dataFinal : Date

«dataType»

DadesTemporada

horaObertura : Hora

horaTancament : Hora

«dataType»

DadesHorari

dia : Date

«dataType»

DadesFestiu

1..*

*1

1

1..*1

*

1*

 

Restriccions d’integritat inicial 

context EditaCalendari::validAny():Boolean 
-- s’han eliminat els antics festius del calendari 
body: not self.calendari.atraccio.calendari ->  

exists(c <> self.calendari | c.any = self.dadesCalendari.any)  
 

Effect 

context EditaCalendari::effect() 
-- s’han eliminat els antics festius del calendari 
post festiusAnticsEliminats :  
 not (self.calendari@pre.festiu@pre->notEmpty() implies 

self.calendari@pre.festiu@pre->forAll(f|f.oclIsKindOf(OclAny))) 
-- s’han eliminat els antics horaris de les temporades del calendari 
post horarisAnticsEliminats : 

not(self.calendari@pre.temporada@pre -> forAll(t | t.horari@pre ->  
forAll(h | h.oclIsKindOf(OclAny)))) 

-- s’han eliminat les antigues temporades del calendari 
post temporadesAntiguesEliminades : 

not (self.calendari@pre.temporada@pre -> forAll( t | t.oclIsKindOf(OclAny)) 
-- s’ha modificat l’any del calendari per l’introduit per l’usuari 
post anyModificat: 

self.calendari.any = self.dadesCalendari.any 
-- s’han afegit els nous festius definits per l’usuari 
post nousFestiusAfegits: 

self.dadesCalendari.dadesFestiu -> forAll( df : DadesFestiu | 
f.oclIsNew() and 
f.oclIsTypeOf(Festiu) and 
f.dia = df.dia and 
d.calendari = self.calendari) 

-- s’han afegit les noves temporades definides per l’usuari i els seus horaris 
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post nousHorarisITemporadesAfegits: 
self.dadesCalendari.dadesTemporada -> forAll( df : DadesTemporada |  

t.oclIsNew() and 
t.oclIsTypeOf(Temporada) and 
t.dataInicial = df.dataInicial and 
t.dataFinal = df.dataFinal and 
t.calendari = self.calendari and 
dt.dadesHorari -> forAll (dh : DadesHorari | 

h.oclIsNew() and 
h.oclIsTypeOf(Horari) and 
h.horariObertura = df.horaObertura and 
h.horaTancament = df.horaTancament and 
h.temporada = t)) 
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12.3.9 EliminaCalendari 

Event del domini que elimina un determinat calendari. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

EliminaCalendari Calendari
11

 

 

Effect 

context EliminaCalendari::effect() 
-- el calendari ja no existeix 
post calendariEliminat : 

not self.calendari@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- els festius del calendari ja no existeixen  
post festiusEliminats :  
 not (self.calendari@pre.festiu@pre->notEmpty() implies 

self.calendari@pre.festiu@pre->forAll(f|f.oclIsKindOf(OclAny))) 
-- els horaris de les temporades del calendari ja no existeixen  
post horarisEliminats : 

not(self.calendari@pre.temporada@pre -> forAll(t | t.horari@pre ->  
forAll(h | h.oclIsKindOf(OclAny)))) 

-- les temporades del calendari ja no existeixen  
post temporadesEliminades : 

not (self.calendari@pre.temporada@pre -> forAll( t | t.oclIsKindOf(OclAny)) 
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12.3.10 NouComentariAtraccio 

Event del domini que crea un nou comentari sobre una determinada atracció i escrit per un 

determinat usuari de tipus registrat.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

text : String

data : Date

NouComentariAtraccio Registrat

Atraccio
1

1*

*

 

Effect 

context NouComentariAtraccio::effect() 
post: 
 -- hi ha un nou Comentari 

c.oclIsNew() and 
c.oclIsTypeOf(Comentari) and 
c.text = self.text and 
c.data = self.data and 
c.registrat = self.registrat and 
c.atraccio = self.atraccio 
  

 
  



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

132 
 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

12.3.11 EditaComentariAtraccio 

Event del domini que modifica les dades del comentari d’una atracció. Aquest event no permet 

modificar l’usuari que consta com a creador del comentari ni l’atracció sobre la qual s’ha escrit 

el comentari. Si es vol fer això, caldrà primer eliminar aquest comentari per posteriorment 

crear-ne un de nou. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

text : String

EditaComentariAtraccio Comentari
1*

 

Effect 

context EditaComentariAtraccio::effect() 
post: 

self.comentari.text = self.text  
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12.3.12 EliminaComentariAtraccio 

Event del domini que elimina un determinat comentari. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

EliminaComentariAtraccio Comentari
11

 

Effect 

context EliminaComentariAtraccio::effect() 
post: 

 not self.comentari@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
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12.3.13 NovaPuntuacioAtraccio 

Event del domini que crea una nova puntuació sobre una determinada atracció i realitzada per 

un determinat usuari de tipus turista.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

puntuacio : Integer

data : Date

NovaPuntuacioAtraccio Turista

Atraccio
1

1*

*

 

Effect 

context NovaPuntuacioAtraccio::effect() 
post: 
 -- hi ha una nova instància de Puntuació 

p.oclIsNew() and 
p.oclIsTypeOf(Puntuacio) and 
p.puntuacio = self.puntuacio and 
p.data = self.data and 
p.turista = self.turista and 
p.atraccio = self.atraccio 
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12.3.14 NovaAtraccioEsponsoritzada 

Event del domini que crea una nova atracció esponsoritzada al sistema. Aquesta atracció serà 

associada a la ciutat seleccionada per l’usuari, i tindrà associat un calendari, definit prèviament 

per l’usuari, que guardarà la informació d’obertura de l’atracció. A més a més, també s’associa 

a l’atracció esponsoritzada l’usuari de tipus empresa que l’ha creada. 

 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validNom()

effect()

nom : String

descripcio : String

direccio : String

duracio : Integer

preu : Double

edatMinima : Integer

puntuacioPropia : Double

visible : Boolean

tipus : TipusAtracció

longitud : Double

latitud : Double

NovaAtraccioEsponsoritzada

+museu

+espectacle

+monument

+jardins

+compres

+restaurant

+bar

+pub

+discoteca

«enumeration»

TipusAtracció
Ciutat

1

any : Integer

«dataType»

DadesCalendari

dataInicial : Date

dataFinal : Date

«dataType»

DadesTemporada

horaObertura : Hora

horaTancament : Hora

«dataType»

DadesHorari

dia : Date

«dataType»

DadesFestiu1

1..*

*1

1

1..*1

*

*

 

Restriccions d’integritat inicial 

context NovaAtraccioEsponsoritzada::validNom():Boolean 
body: not Atraccio.allInstances()-> exists(a | a.nom = self.nom)  
 

Effect 

context NovaAtraccioEsponsoritzada::effect() 
post: 

 -- hi ha una nova instància d’AtraccioEsponsoritzada 
 ae.oclIsNew() and 
 ae.oclIsTypeOf(AtraccioEsponsoritzada) and 
 ae.nom = self.nom and 
 ae.descripcio = self.descripcio and 
 ae.direccio = self.direccio and 
 ae.duracio = self.duracio and  
 ae.preu = self.preu and 
 ae.edatMinima = self.edatMinima and 
 ae.puntuacioPropia = self.puntuacioPropia and 
 ae.visible = self.visible and 
 ae.tipus = self.tipus and 
 ae.validada = false and 
 ae.visible = false and 
 ae.ciutat = self.ciutat and 
 -- hi ha una nova instància de Coordenades associada a la nova AtraccioEsponsoritzada 
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 c.oclIsNew() and 
 c.oclIsTypeOf(Coordenades) and 
 c.longitud = self.longitud and 
 c.latitud = self.latitud and 
 c.atraccio = ae and 

-- hi ha una nova instància de Calendari associada a la nova AtraccioEsponsoritzada 
cal.oclIsNew() and 
cal.oclIsTypeOf(Calendari) and 
cal.atraccio = ae and 
cal.any = self.dadesCalendari.any and 
-- el nou Calendari té definits tots els festius introduïts per l’usuari 
self.dadesCalendari.dadesFestiu -> forAll( df : DadesFestiu | 

f.oclIsNew() and 
f.oclIsTypeOf(Festiu) and 
f.dia = df.dia and 
f.calendari = cal) and 

-- el nou Calendari té definides totes les Temporades introduïdes per l’usuari  
self.dadesCalendari.dadesTemporada -> forAll( dt : DadesTemporada | 

t.oclIsNew() and 
t.oclIsTypeOf(Temporada) and 
t.dataInicial = dt.dataInicial and 
t.dataFinal = dt.dataFinal and 
t.calendari = cal and 

-- la nova Temporada té definits tots els Horaris introduïts per l’usuari 
dt.dadesHorari -> forAll( dh: DadesHorari | 

h.oclIsNew() and 
h.oclIsTypeOf(Horari) and 
h.horaObertura = df.horaObertura and 
h.horaTancament = df.horaTancament and 
h.temporada = t))  
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12.3.15 EditaAtraccioEsponsoritzada 

Event del domini que permet modificar la informació bàsica d’una atracció esponsoritzada. 

Aquest event no permet modificar l’usuari de tipus empresa que ha creat l’atracció. Per fer-ho, 

caldria eliminar l’atracció esponsoritzada i crear-la de nou pel nou usuari.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validNom()

effect()

nom : String

descripcio : String

direccio : String

duracio : Integer

preu : Double

edatMinima : Integer

puntuacioPropia : Double

visible : Boolean

tipus : TipusAtracció

longitud : Double

latitud : Double

EditaAtraccioEsponsoritzada
*

AtraccioEsponsoritzada
1

 

Restriccions d’integritat inicial 

context EditaAtraccioEsponsoritzada::validNom():Boolean 
body: not Atraccio.allInstances()-> exists(a <> self.atraccioEsponsoritzada|a.nom = self.nom)  
 

Effect 

context EditaAtraccioEsponsoritzada::effect() 
post: 

 -- l’AtraccioEsponsoritzada ha estat modificada amb les noves dades 
self.atraccioEsponsoritzada.nom = self.nom and 
self. atraccioEsponsoritzada.descripcio = self.descripcio and 
self. atraccioEsponsoritzada.direccio = self.direccio and 
self. atraccioEsponsoritzada.duracio = self.duracio and 
self. atraccioEsponsoritzada.preu = self.preu and 
self. atraccioEsponsoritzada.edatMinima = self.edatMinima and 
self. atraccioEsponsoritzada.puntuacioPropia = self.puntuacioPropia and 
self. atraccioEsponsoritzada.visible = self.visible and 
self. atraccioEsponsoritzada.tipus = self.tipus and 
self. atraccioEsponsoritzada.coordenades.longitud = self.longitud and 
self. atraccioEsponsoritzada.coordenades.latitud = self.latitud and 
self. atraccioEsponsoritzada.validada = false and 
self. atraccioEsponsoritzada.visible = false 
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12.3.16 EliminaAtraccioEsponsoritzada 

Event del domini que elimina una atracció esponsoritzada del sistema. Aquesta no serà 

eliminada si té un període de validesa actiu en el moment de l’eliminació. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validPeriodesValidesa()

effect()

EliminaAtraccioEsponsoritzada AtraccioEsponsoritzada
11

 

Restriccions d’integritat inicial 

context EliminaAtraccioEsponsoritzada::validPeriodesValidesa():Boolean 
body: not self.atraccioEsponsoritzada.periodeValidesa ->  

exists(pv | pv.dataInicial <= now() and pv.dataFinal > now()) 
 

Effect 

context EliminaAtraccioEsponsoritzada::effect() 
-- l’atraccio esponsoritzada ja no existeix 
post eliminaAtraccioEsponsoritzada:  

 not self.atraccioEsponsoritzada@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- els comentaris de l’atracció esponsoritzada ja no existeixen 
post eliminaComentaris:  
 not (self.atraccioEsponsoritzada@pre.comentari@pre->notEmpty() implies 

self.atraccioEsponsoritzada@pre.comentari@pre-> 
forAll(c|c.oclIsKindOf(OclAny))) 

-- les puntuacions de l’atracció esponsoritzada ja no existeixen 
post eliminaPuntuacions:  

 not (self. atraccioEsponsoritzada@pre.puntuacio@pre -> notEmpty() implies 
self.atraccioEsponsoritzada@pre.puntuacio@pre-> 

forAll(p|p.oclIsKindOf(OclAny))) 
-- les coordenades de l’atracció esponsoritzada ja no existeixen 
post eliminaCoordenades:  
 not self.atraccioEsponsoritzada@pre.coordenades@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
-- els períodes de validesa de l’atracció esponsoritzada ja no existeixen 
post eliminaPeriodesValidesa:  

 not (self.atraccioEsponsoritzada@pre.periodeValidesa@pre -> notEmpty() implies 
self.atraccioEsponsoritzada@pre.periodeValidesa@pre-> 

forAll(pv|pv.oclIsKindOf(OclAny))) 
-- les fotografies de l’atracció esponsoritzada ja no existeixen 
post eliminaFotografies:  
 not (self.atraccioEsponsoritzada@pre.fotografia@pre -> notEmpty() implies 

self.atraccioEsponsoritzada@pre.fotografia@pre-> 
forAll(f|f.oclIsKindOf(OclAny))) 

-- totes les instàncies que formaven els calendaris ja no existeixen 
post eliminaCalendaris:  

not (self.atraccioEsponsoritzada@pre.calendari@pre -> forAll(c|c.festiu@pre -> 
forAll(f|f.oclIsKindOf(OclAny)))) and 
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not (self.atraccioEsponsoritzada@pre.calendari@pre -> 
forAll(c:Calendari|c.temporada@pre -> forAll(t:Temporada|t.horari@pre ->  

 forAll(h:Horari | h.oclIsKindOf(OclAny))))) and 
not (self.atraccioEsponsoritzada@pre.calendari@pre -> forAll(c:Calendari | 

c.temporada@pre -> forAll(t | t.oclIsKindOf(OclAny)))) and 
not (self.atraccioEsponsoritzada@pre.calendari@pre -> forAll(c| 

c.oclIsKindOf(OclAny))) 
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12.3.17 EditaValidacioAtraccioEsponsoritzada 

Event del domini que permet modificar l’estat de validació d’una atracció esponsoritzada. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

validada : Boolean

EditaValidacioAtraccioEsponsoritzada AtraccioEsponsoritzada
1*

 

 

Effect 

context EditaValidacioAtraccioEsponsoritzada::effect() 
post:  

 self.atraccioEsponsoritzada.validada = self.validada 
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12.3.18 EditaVisibilitatAtraccio 

Event del domini que permet modificar la visibilitat d’una atracció turística determinada. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

visible : Boolean

EditaVisibilitatAtraccio Atraccio
1*

 

Effect 

context EditaVisibilitatAtraccio::effect() 
post:  

 self.atraccio.visible = self.visible  
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12.3.19 NouPagament 

Event del domini que crea un nou pagament sobre una atracció esponsoritzada, i el període de 

validesa que cobreix aquest pagament. La data inicial del període es fa coincidir amb la data 

d’execució del pagament.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

effect()

data : Date

import : Integer

tipus : TipusPagament

observacions : String

numDies : Integer

NouPagament AtraccioEsponsoritzada

+transferència

+domiciliació

+paypal

«enumeration»

TipusPagament

1*

 

 

Effect 

context NouPagament::effect() 
post: 
 -- hi ha una nova instància de PeriodeValidesa 

pv.oclIsNew() and 
pv.oclIsTypeOf(PeriodeValidesa) and 
pv.dataInicial = self.data and 
pv.dataFinal = self.data+self.numDies*86400 and 
pv.atraccioEsponsoritzada = self.atraccioEsponsoritzada and 
-- hi ha una nova instància de Pagament 
p.oclIsNew() and 
p.oclIsTypeOf(Pagament) and  
p.data = self.data and 
p.preu = self.preu and 
p.tipus = self.tipus and  
p.informacio = self.observacions and 
p.atraccioEsponsoritzada = self.atraccioEsponsoritzada and  
-- El pagament té associat el nou PeriodeValidesa i l’atraccioEsponsoritzada  
-- seleccionada per l’usuari 
p.periodeValidesa = pv and 
p.atraccioEsponsoritzada = self.atraccioEsponsoritzada 
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12.4 Mòdul de gestió de planificacions 

12.4.1 NovaCiutat 

Event del domini que permet la creació d’una nova ciutat al sistema.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validNomIPais()

effect()

nom : String

pais : String

NovaCiutat

 

Restriccions d’integritat inicial 

context NovaCiutat::validNomIPais ():Boolean  
body: not Ciutat.allInstances()-> exists(c | c.nom = self.nom and c.pais = self.pais) 
 

Effect 

context NovaCiutat::effect() 
post: 
 -- hi ha una nova instància de Ciutat 

 c.oclIsNew() and 
 c.oclIsTypeOf(Ciutat) and 
 c.nom = self.nom and 
 c.pais = self.pais 
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12.4.2 EditaCiutat 

Event del domini que permet la modificació de les dades d’una ciutat. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validNomIPais()

effect()

nom : String

pais : String

EditaCiutat Ciutat
1*

 

 

Restriccions d’integritat inicial 

context EditaCiutat::validNomIPais ():Boolean 
body: not Ciutat.allInstances()->  

exists(c <> self.ciutat | c.nom = self.nom and c.pais = self.pais) 
 

Effect 

context EditaCiutat::effect() 
post: 

 self.ciutat.nom = self.nom and 
 self.ciutat.pais = self.pais 
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12.4.3 EliminaCiutat 

Event del domini que permet l’eliminació d’una ciutat del sistema. Aquesta eliminació no es 

farà si la ciutat té associada alguna atracció turística.  

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» ciutatSenseAtraccions()

effect()

EliminaCiutat Ciutat
11

 

Restriccions d’integritat inicial 

context EliminaCiutat::ciutatSenseAtraccions():Boolean 
body: self.ciutat.atraccio -> isEmpty()  
 

Effect 

context EliminaCiutat::effect() 
post: 

 not self.ciutat@pre.oclIsKindOf(OclAny) 
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12.4.4 NovaPlanificacio 

Event del domini que permet la creació d’una nova planificació turística. 

Diagrama d’event 

DomainEvent

«iniIC» validDates()

«iniIC» validFranjesSeleccionades()

«iniIC» validVisitesPerFranja()

«iniIC» validPersones()

«iniIC» validAtraccions()

effect()

dataInicial : Date

dataFinal : Date

pressupostDiari : Double

persones : Integer

nens : Boolean

visitesPerFranja : Integer

franjaMati : Boolean

franjaTarda : Boolean

franjaNit : Boolean

tipusViatge : TipusViatge

NovaPlanificacio Ciutat
1*

+relax

+gastronòmic

+negocis

+infantil

+compres

+cultural

+turístic

«enumeration»

TipusViatge

Usuari
1*

DiaPlanificat
**

FranjaHoraria

Atraccio

1

1

*

*

 

 

Restriccions d’integritat inicial 

context NovaPlanificacio::validDates():Boolean 
body: self.dataInicial + 86400 <= self.dataFinal and  

(self.dataFinal - self.dataInicial)/86400  <= 12  
 
context NovaPlanificacio::validFranjesSeleccionades():Boolean 
body: self.franjaMati = true or self.franjaTarda = true or self.franjaNit = true 
 
context NovaPlanificacio::validVisitesPerFranja():Boolean 
body: self.visitesPerFranja >= 1 
 
context NovaPlanificacio::validPersones():Boolean 
body: self.persones >= 1 
 
context NovaPlanificacio::validAtraccions():Boolean 
body: self.atraccio -> forAll(a|a.ciutat = self.ciutat) 
 

Effect 

context NovaPlanificacio::effect() 
post: 

 -- hi ha una nova instància de PreferènciesViatge 
 pv.oclIsNew() and 
 pv.oclIsTypeOf(PreferenciesViatge) and 

pv.pressupostDiari = self.pressupostDiari and 
pv.persones = self.persones and 
pv.nens = self.nens and 
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pv.visitesPerFranja = self.visitesPerFranja and 
pv.franjaMati = self.franjaMati and 
pv.franjaTarda = self.franjaTarda and 
pv.franjaNit = self.franjaNit and 
pv.tipusViatge = self.tipusViatge and 
-- hi ha una nova instància de Període 
per.oclIsNew() and 
per.oclIsTypeOf(Periode) and 
per.dataInicial = self.dataInicial and 
per.dataFinal = self.dataFinal and 
-- hi ha una nova instancia de Planificacio 
p.oclIsNew() and 
p.oclIsTypeOf(Planificacio) and 
-- la planificacio està associada  a les classes participants de l’associació 4ària 
p.periode = per and 
p.preferenciesViatge = pv and 
p.ciutat = self.ciutat and 
p.usuari = self.usuari and 
-- es guarda en la planificació els dies generats 
p.diaPlanificat -> inclues(self.diaPlanificat) 
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13 Queries 
Pel que fa al model conceptual, en els dos últims capítols hem vist l’estructura del domini 

(esquema conceptual) i la manera em com s’ha de modificar les dades del mateix (events del 

domini). Per acabar d’especificar-lo, ens manca doncs, veure com s’obtindrà la informació del 

domini per a ser mostrada a l’usuari del sistema.  

 Això és precisament el que es fa en aquest últim capítol del l’especificació del model 

conceptual. En aquest cas, no hem afegit en aquest document  l’especificació del total de les 

queries del sistema, ja que gran part d’elles són trivials i no aportarien valor extra al lector. Ens 

hem centrat en una selecció de les consultes més complexes del sistema que són: el llistat de 

pagaments d’un usuari empresa, la consulta d’informació d’una planificació i la consulta 

d’informació d’una atracció turística.  

 Per fer aquesta definició formal de les queries, s’ha utilitzat el formalisme 

desenvolupat en el capítol 12 del llibre (Olivé, 2007), com a un tipus especial d’Action Request 

Event. Per cada query es mostra:  

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

 el diagrama de la query representat amb notació UML. En aquest diagrama de classes, 

una classe representa la query. Aquesta classe té sempre un atribut answer en el qual 

s’obté el resultat de la consulta, i una operació effect() que és l’encarregada d’obtenir 

la informació del domini.  

 la definició formal dels atributs de la classe que representa la query, on s’indica 

especialment el tipus que aquests tindran. 

 la definició formal de les operacions de la classe que representa la query, on  es 

mostra com procedir per a obtenir la informació que obté la query.  

 un exemple de com es podria mostrar a l’usuari la informació que s’ha obtingut amb 

l’execució de la query.  
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13.1 LlistaPagamentsEmpresa 

Descripció 

Aquesta consulta mostra a un usuari de tipus empresa, el seu històric de pagament efectuats 

al sistema, amb informació relacionada de cada un d’ells. Aquesta informació l’ha de poder 

consultar des de la seva àrea privada per tal de controlar en tot moment quins pagaments ha 

efectuat al sistema i la validesa dels mateixos.  

 

Diagrama de la Query 

+effect()

-answer

LlistaPagamentsEmpresa

Empresa

*

1

+transferència

+domiciliació

+paypal

«enumeration»

TipusPagament

 

Atributs 

answer: Set (TupleType(  
nomAtraccio : String,  
pagaments : Set (TupleType( 

dataPagament : Date,  
import : Double,  
tipusPagament : TipusPagament,  
dataInicialPeriode : Date,  
dataFinalPeriode : Date,  
infoExtraPagament : String)))) 

 

Operacions 

context LlistaPagamentsEmpresa::effect() 
post: 

answer = self.empresa.atraccioEsponsoritzada -> sortedBy(nom) -> collect (e |  
Tuple { 

nomAtraccio = e.nom,  
pagaments = e.periodeValidesa -> sortedBy(dataInicial) -> collect(pv | 

Tuple { 
dataPagament = pv.pagament.data,  
import = pv.pagament.preu, 
tipusPagament = pv.pagament.tipus, 
dataInicialPeriode = pv.dataInicial,  
dataFinalPeriode = pv.dataFinal,  
infoExtraPagament = pv.pagament.informacio })}) 

 

Exemple 
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Figura 13-1. Exemple de pantalla amb la informació obtinguda per la query LlistaPagamentsEmpresa 
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13.2 InformacioPlanificacio 

Descripció 

Aquesta query mostra a l’usuari el resultat d’una planificació generada pel sistema, amb les 

dades inicials en que s’ha basat el sistema per a generar-la, i els propis resultats de les 

atraccions a visitar en cada un dels dies en que dura la visita a la ciutat de destinació. 

 

Diagrama de la Query 

+effect()

-answer

InformacioPlanificacio

Planificacio

*

1

+relax

+gastronòmic

+negocis

+infantil

+compres

+cultural

+turístic

«enumeration»

TipusViatge

+matí

+tarda

+nit

«enumeration»

TipusFranja

 

Atributs 

answer : TupleType ( 
ciutat : String,  
dataInici : Date,  
dataFinal : Date,  
pressupostDiari : Double,  
numPersones : Integer,  
nens : Boolean,  
maxVisitesFranja : Integer,  
mati : Boolean,  
tarda : Boolean,  
nit : Boolean,  
tipusViatge : TipusViatge,  
dies : Set ( TupleType ( 

dia : Date,  
franges : Set (TupleType ( 

franja : TipusFranja,  
atraccions : Set (TupleType ( 

nom : String,  
direccio : String))))))) 

 

Operacions 

context ComentarisAtraccions::effect() 
post: 

answer = Tuple { 
ciutat = self.ciutat.nom,  
dataInici = self.periode.dataInicial,  
dataFinal = self.periode.dataFinal,  
pressupostDiari = self.preferenciesViatge.pressupostDiari,  
numPersones = self.preferenciesViatge.numPersones,  
nens = self.preferenciesViatge.nens,  
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maxVisitesFranja = self.preferenciesViatge.maxVisitesFranja,  
mati = self.preferenciesViatge.franjaMati,  
tarda = self.preferenciesViatge.franjaTarda,  
nit = self.preferenciesViatge.franjaNit,  
tipusViatge = self.preferenciesViatge.tipusViatge,  
dies = self.diaPlanificat -> orderBy(dia) -> collect( d | Tuple { 

dia = d.dia,  
franges = self.franjaHoraria -> collect( f | Tuple{ 

franja = f.tipus,  
atraccions = self.atraccio -> collect ( a | Tuple{ 

nom = a.nom,  
direccio = a.direccio})})})} 

 

Exemple 

 

 

Figura 13-2. Exemple de part de la pantalla amb la informació obtinguda per la query InformacioPlanificacio 
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13.3 InformacioAtraccio 

Descripció 

Aquesta query mostra a l’usuari les dades que es guarden relacionades a una atracció turística 

determinada. 

 

Diagrama de la Query 

+effect()

-answer

-anyHorari : Integer

InformacioAtraccio

Atraccio

*

1

-hora : Integer

-minut : Integer

«type»Hora

 

Atributs 

anyHorari : Integer  -- paràmetre d’entrada per saber de quin any s’han de mostrar les  

   -- temporades d’obertura de l’atracció 

answer : TupleType (nom : String,  
puntuacioUsuaris : Double,  
descripcio : String, 
preu : Double,  
edatMinima : Integer,  
horaris : Set(TupleType( 

temporada : TupleType( 
dataInicial : Date,  
dataFinal : Date), 
horari : Set (TupleType( 

horaObertura : Hora,  
horaTancament : Hora)))), 

direccio : String,  
coordenades : TupleType ( 

longitud : Double,  
latitud : Double), 

fotografies : Set(TupleType( 
titol : String,  
descripcio : String,  
fitxer : String)), 

comentaris : Set(TupleType( 
usernameAutor : String,  
data : Date,  
comentari : String))) 

 

Operacions 

context ComentarisAtraccions::effect() 
post: 

answer = Tuple { 
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nom = self.atraccio.nom,  
puntuacioUsuaris = self.atraccio.puntuacioUsuaris , 
descripcio = self.atraccio.descripcio,  
preu = self.atraccio.preu,  
edatMinima = self.atraccio.edatMinima,  
horaris = self.atraccio.calendari ->  

select (c | c.any = self.anyHorari).temporada -> orderBy(dataInicial)-> 
collect ( t | Tuple { 

dataInicial = t.dataInicial,  
dataFinal = t.dataFinal , 
horari = t.horari -> collect( h | Tuple{ 

horaObertura = h.horaObertura,  
horaTancament = h.horaTancament})}), 

direccio =  self.atraccio.direccio, 
coordenades = Tuple { 

longitud = self.atraccio.coordenades.longitud, 
latitud = self.atraccio.coordenades.latitud}, 

fotografies = self.atraccio.fotografia -> collect(f | Tuple{ 
titol = f.titol, 
descripcio = f.descripcio,  
fitxer = f.fitxer}), 

comentaris = self.atraccio.comentari -> orderBy(data) -> collect(c| Tuple{ 
usernameAutor = c.usuari.username, 
data = c.data,  
comentari = c.text})} 

 

Exemple 
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Figura 13-3. Exemple de pantalla amb la informació obtinguda de la query InformacioAtraccio 
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Gestió del projecte 

14 Solucions disponibles 

14.1 Productes ja implementats  
En aquest apartat es recomana fer un estudi de productes ja existents que puguin complir 

totes les funcionalitats que el nostre sistema hagi de suportar per tal de veure si realment val 

la pena implementar-lo nosaltres mateixos o bé és més factible comprar una solució ja 

implementada. 

 Com hem dit anteriorment, un dels punts forts d’aquest sistema és precisament el fet 

de que no existeixen precedents d’altres sistemes que ofereixin les funcionalitats que aquest 

sistema oferirà. De ser així, possiblement no tindria sentit la construcció d’aquest sistema, ja 

que no té massa sentit llançar a Internet una pàgina que ofereixi exactament el mateix que una 

altra de ja existent. Per aquesta raó, en el nostre cas no ens podem beneficiar del fet d’obtenir 

una solució ja implementada que compleixi els requeriments que hem establert.  

   

14.2 Components reutilitzables 
Hem vist en l’apartat anterior que en el nostre cas no és possible aprofitar-nos d’una aplicació 

ja implementada amb la finalitat d’estalviar-nos el cost d’implementar-la per nosaltres 

mateixos. Un altre punt relacionat amb l’anterior, és el de buscar determinades solucions 

software que cobreixin part dels requeriments que ha de complir el sistema. Normalment 

s’utilitza aquests components per cobrir requeriments més aviat secundaris que no 

constitueixen el nucli de l’aplicació base. La utilització d’aquests tipus de documents ens 

aporta principalment dos beneficis: per una banda, el fet de reduir costos de desenvolupament 

en el projecte, i per altra banda, permet als desenvolupadors centrar-se en les funcionalitats 

més importants del sistema. El punt negatiu d’aquesta pràctica és que si la nostra aplicació 

incorpora software amb bugs o errors, la nostra aplicació serà vulnerable a aquestes 

deficiències. Per tant, si s’utilitza components desenvolupats per tercers, cal assegurar-nos que 

aquest és completament fiable.  

 Cal deixar clar que la intenció d’aquest apartat no és la de decidir quins components 

existents han de ser utilitzats en el sistema, ja que això cal decidir-ho en fases posteriors del 

projecte. No obstant, realitzar una petita llista de components ja en aquest moment, ens pot 

servir d’ajuda quan calgui prendre la decisió en ferm en d’altres fases del projecte.   

 En el nostre cas, una de les funcionalitats de l’aplicació és la d’obrir un canal de 

comunicació directe entre els usuaris del sistema a través d’un fòrum.  En aquest, podrien 

compartir experiències de viatges, fer recomanacions de llocs d’interès que val la pena visitar o 

fins i tot conèixer gent per a fer viatges conjunts. Tot i que el principi de funcionament d’un 

fòrum és bastant simple i implementar-ne les seves funcionalitats bàsiques sembla assequible, 

es poden trobar a la Xarxa infinitat de solucions ja desenvolupades i preparades per a ser 

integrades en d’altres sistemes. La gran majoria d’aquestes solucions són d’ús gratuït i 
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incorporen moltes funcionalitats que, si bé són secundàries, són agradables per a l’experiència 

de l’usuari. Per exemple, podríem referir-nos a permetre escriure el text del missatge en una 

consola WYSIWYG, substituir les emoticones del text per imatges, comunicar-se amb missatges 

instantanis entre usuaris connectats al fòrum, incrustar imatges i vídeos als missatges, i un 

llarg etcètera. Ens agradaria que els usuaris del sistema tinguessin aquestes funcionalitats, 

però realitzar un fòrum amb aquestes característiques no és viable amb les restriccions de 

temps que tenim en aquest projecte. Per tant, sembla que l’opció més encertada en aquest cas 

seria la utilització d’un software ja existent.  

 D’entre el software existent per implementar un fòrum a una pàgina web, els més 

estesos a la xarxa són phpBB i vBulletin. Val a dir que el primer es distribueix sota llicència GPL 

mentre que el segon cal pagar una quota per utilitzar-lo. Veiem dues pàgines que utilitzen 

aquests sistemes: 

 

Figura 14-1. Exemple de pàgina amb el software phpBB 

 

Figura 14-2. Exemple de pàgina amb software vBulletin 

 

 Pel que fa a funcionalitats, val a dir que les dues alternatives són molt similars i 

n’ofereixen una infinitat, entre les que podríem destacar la possibilitat de canviar l’idioma, 

personalitzar l’estil per adaptar-lo al nostre sistema i protecció contra Spam. D’entre les 

diferències destaca la possibilitat del sistema phpBB de funcionar sota nombrosos SGBDs (com 

MySQL, PostreSQL, Oracle o SQLite entre d’altres) i no només sobre MySQL com en el cas de 

vBulletin. És un fet important perquè si usem vBulletin ens determinarà l’SGBD que haurà 

d’utilitzar la resta de l’aplicació. A favor de phpBB també cal dir que al seu darrere té una 

important comunitat de desenvolupadors que de forma desinteressada contribueixen a oferir 

constantment noves versions afegint funcionalitats i millores. En els dos casos, la 

implementació està feta amb PHP i per tant, caldrà tenir en compte que el servidor on s’allotgi 

l’aplicació haurà de disposar d’un servidor de pàgines PHP per al funcionament del fòrum. 

 Existeixen un altre tipus de components que no estan destinats a complir certes 

funcionalitats del sistema, sinó més aviat a facilitar certs aspectes de la implementació, com 

poden ser les tasques de persistència o de comunicació entre servidors.  

 Pel que fa a la persistència de les dades, possiblement s’utilitzarà una base de dades 

relacional. En aquest sentit, es pot utilitzar un Sistema Gestor de Bases de Dades que ens 
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aportarà moltes funcionalitats a l’aplicació pel que fa a la gestió de les dades. D’entre els 

SGBDs més coneguts, cal tenir en compte solucions com Oracle, Informix, MySQL, Postre SQL, o 

SQL Server.  

 Per comunicar la base de dades amb la part servidora de l’aplicació (sempre que 

aquesta sigui implementada en Java o .Net), en els últims anys han aparegut components que 

ens faciliten molt la feina. És el cas d’Hibernate, una eina que allibera al desenvolupador de les 

tasques de conversió de les dades des d’un model relacional (BD) a un model orientat a 

objectes (cas de Java) i viceversa, sense perdre la potència de SQL. En els últims anys ha 

crescut molt el seu ús i l’experiència personal en l’ús d’aquest component ha estat molt 

satisfactòria. Per tant, es tracta d’un component que, si més no, val la pena tenir-lo present 

per l’ajuda que ens pot aportar.  

 Un altre component que ens podria ser d’utilitat en el nostre sistema, és l’API de 

Google Maps. Es tracta d’una llibreria desenvolupada per Google que permet mostrar 

informació sobre el seu sistema GIS Google Maps. Aquest component ens pot servir, per 

exemple, per mostrar visualment i d’una manera simple, la posició geogràfica de les diferents 

atraccions que s’han afegit a la planificació generada per l’usuari. L’ús d’aquesta API ens 

aportaria senzillesa a l’hora d’integrar-ho al nostre sistema i a més a més oferiríem a l’usuari 

informació georeferenciada amb un servei que possiblement ja conegui i estigui habituat a 

utilitzar. 

 

Figura 14-3. Exemple d'ús de l'API de GoogleMaps 
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15 Tasques 

15.1 Planificació del projecte 
La planificació de les tasques del projecte és un punt important que cal establir el més aviat 

possible en el projecte, ja que d’aquesta planificació en dependrà la forma amb que caldrà 

treballar per tal d’assegurar una bona comunicació entre l’equip de desenvolupament i 

sobretot el fet de no patir desviacions de temps respecte els límits marcats des d’un inici.  

 Com s’ha explicat anteriorment, sobre aquest projecte hi treballem dues persones. 

Personalment m’encarrego de la part de la definició de requeriments del projecte i de 

l’aplicació, i la Lídia Miralles de la part del disseny i implementació del sistema. Aquest fet, 

juntament amb que realitzem aquesta feina com a projecte final de carrera en un mateix 

quadrimestre, determina forçosament la forma de treballar. En aquestes circumstàncies cal 

definir un model de desenvolupament que ens permeti treballar als dos membres a la vegada 

en diferents fases del projecte i des d’un bon començament.  

 Amb aquestes circumstàncies veiem per exemple que el model tradicional de 

desenvolupament en cascada no ens serveix ja que suposaria haver de completar totalment la 

fase d’especificació de requeriments per poder començar amb la implementació del producte.  

 En canvi, d’entre els models de desenvolupaments més coneguts, n’hem trobat un que 

s’adapta perfectament a les nostres necessitats. Es tracta del model iteratiu incremental. 

Aquest model es caracteritza principalment per desenvolupar el producte de manera 

incremental fent iteracions de totes les fases del projecte. És a dir, es van fent iteracions del 

procés tradicional de desenvolupament (Requeriments – Anàlisi – Desenvolupament – Testeig) 

on en cada una d’elles s’obté un producte funcional que compleix un subconjunt de 

requeriments del producte final. En cada iteració s’afegeix un subconjunt de noves 

funcionalitats a les de la iteració anterior fins que, en l’última iteració, tots els requeriments de 

l’aplicació són afegits en aquesta i s’obté el producte final.  

 

Figura 15-1. Representació esquemàtica del model de desenvolupament iteratiu incremental 
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 Aquesta aproximació ens ha permès que, un cop feta la fase d’especificació de 

requeriments de la primera iteració, la Lídia Miralles pogués començar a treballar en les fases 

d’Anàlisi i Desenvolupament pel conjunt de requeriments especificats en aquella iteració. 

Mentrestant, jo podia començar a especificar els requeriments que formarien part de la 

segona iteració, amb la finalitat que quan la Lídia acabés la primera iteració, els tingués 

disponibles per començar amb la segona iteració. 

 Tot seguit passarem a veure com s’ha distribuït la feina en les diverses iteracions que 

s’ha planificat, quines tasques s’han realitzat en cada una d’elles i quins resultats han obtingut, 

sempre en l’àmbit de la fase de l’especificació de requeriments, que és la que es cobreix en 

aquesta memòria. 

15.1.1 Iteració 0 

[100%] Propòsit 

del projecte

Iteració 0

 

Figura 15-2. Estat dels documents al final de la iteració 0 

Tot i no ser una iteració pròpiament dita (per aquesta raó el nombre 0), s’indica en aquest 

punt per destacar la seva importància de ser considerada i de fer-ho en primera instància.  

 En aquesta “iteració” es tracta i s’obté la definició del propòsit del projecte, acció que 

cal fer en primera instància i indispensable per a saber què n’esperem del projecte les parts 

interessades i quins objectius ens marquem a complir per a la consecució del projecte. 

 

15.1.2 Iteració 1 

[50%] Casos d’ús

[50%] Reqs. 

Funcionals

Iteració 1

 

Figura 15-3. Estat dels documents al final de la iteració 1 

En aquesta primera iteració, en la fase d’especificació de requeriments s’obté una primera 

versió de l’especificació dels casos d’ús i dels requeriments funcionals que cobreix el 50% 

d’ambdós documents. Aquesta part dels dos documents coincideix amb el mòdul de gestió 

d’atraccions turístiques que anteriorment hem pogut veure.  
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15.1.3 Iteració 2 

[80%] Casos d’ús

[80%] Reqs. 

Funcionals

[40%] Reqs. No 

funcionals

[60%] Esq. 

conceptual

Iteració 2

 

Figura 15-4. Estat dels documents al final de la iteració 2 

En la segona iteració, per una banda s’obté una segona versió dels documents d’especificació 

de casos d’ús i de requeriments funcionals, en que s’afegeixen les funcionalitats relacionades 

amb el mòdul de gestió de planificacions. Per altra banda, s’afegeixen dos nous documents, 

també amb una versió preliminar, que són la definició de requeriments no funcionals i el 

document d’especificació del model conceptual.  

 

15.1.4 Iteració 3 

[95%] Casos d’ús

[95%] Reqs. 

Funcionals

[90%] Reqs. No 

funcionals

[95%] Esq. 

conceptual

[70%] Events 

domini

[95%] Queries

Iteració 3

 

Figura 15-5. Estat dels documents al final de la iteració 3 

En aquesta iteració s’obtenen noves versions dels quatre documents de la iteració anterior, on 

s’afegeixen les funcionalitats que pertanyen al mòdul de gestió d’usuaris. Aquests documents 

comencen a presentar un aspecte gairebé final (entre 90% i 95%), en el qual ja es presenten les 

funcionalitats dels diferents mòduls del sistema.  

 A més a més, en aquesta iteració s’obtenen dos nous documents que són la definició 

dels events del domini, i el document de definició de les queries del sistema. El primer amb un 

70% de completesa i el segon gairebé finalitzat amb un 95% de completesa.  
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15.1.5 Iteració 4 

[100%] Casos 

d’ús

[100%] Reqs. 

Funcionals

[100%] Reqs. No 

funcionals

[100%] Esq. 

conceptual

[100%] Events 

domini

[100%] Queries

Iteració 4

 

Figura 15-6. Estat dels documents al final de la iteració 4 

Es tracta de l’última iteració que es fa del projecte. Aquesta es dedica a completar i refinar els 

diversos documents que s’han anat obtenint en les anteriors iteracions per obtenir-ne una 

versió definitiva i a més a més s’afegeixen les últimes funcionalitats que hagin pogut aparèixer 

en el transcurs de les diferents fases de les iteracions anteriors.  
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16 Riscos 
Quan hom es planteja la realització d’un projecte, normalment pensa i visualitza els escenaris 

favorables en que es pot desenvolupar el mateix i que poden conduir-lo cap a l’èxit. La pràctica 

però ensenya que aquesta visió no serà real si no és complementada amb una exhaustiva 

anàlisi de riscos que posi de manifest tot allò que pot succeir que pot perjudicar el correcte 

desenvolupament del projecte. A més a més, cal que aquesta anàlisi de riscos vagi associada 

amb  els plans de contingència que cal seguir quan un d’aquests riscos es produeix. 

 L’objectiu d’aquest apartat és precisament aquest, és a dir, d’enumerar els riscos als 

que està exposat el nostre sistema, i pensar en quines mesures caldrà prendre per si algun 

d’aquests riscos s’acaben manifestant.  Per cada risc detectat es mostra la següent informació: 

 Risc: Nom descriptiu del risc. 

 Probabilitat: Probabilitat que el risc esdevingui. 

 Impacte: Grau d’afectació del sistema si el risc es produeix. 

 Exp. Risc (Exposició del risc): Mesura de priorització dels riscos que expressa la 
importància dels mateixos. El valor de l’exposició del risc és directament proporcional 
a la seva importància. Per a calcular-lo es té en compte la probabilitat que el risc 
esdevingui i l’impacte que suposaria la seva materialització. Es calcula multiplicant la 
probabilitat que esdevingui el risc en tant per u,  per l’impacte del mateix. L’impacte es 
quantifica amb la següent escala: 
 

Molt baix 1 

Baix 2 

Moderat 3 

Alt 4 

Molt Alt 5 
 

 Descripció: Descripció del risc. 

 Mesures de mitigació: Mesures que es poden prendre per tal de disminuir la 
probabilitat que el risc s’acabi produint. 

 Pla de contingència: Mesures que cal prendre si el risc es materialitza per tal de 
solucionar-lo de la forma més ràpida i eficient, tot aconseguint el menor impacte sobre 
el projecte. 
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2. Manca d’anunciants en el sistema 

Probabilitat  10% Impacte Moderat Exp. Risc 0.3 
 

Descripció 

Al tractar-se d’un nou sistema diferent als existents en l’actualitat, fa que hi hagi un risc 
elevat que les empreses que es poden publicitar a través del nostre sistema siguin 
reticents a fer-ho.   
 

Mesures de mitigació 

Durant els primers mesos de posada en funcionament, oferir ofertes i descomptes per a 
publicitar-se a través del sistema.  
Crear un apartat en la pàgina destinat a anunciants on s’expliqui el funcionament del 
sistema i de quina manera el nostre sistema els pot ajudar a arribar als seus clients finals. 
Crear una forma senzilla de gestió dels serveis que subscriuen amb nosaltres els 
anunciants. 
 

Pla de contingència 

Fer tasques comercials per donar a conèixer el sistema a possibles anunciants.  
Pensar en rebaixar les tarifes en concepte de publicitat. 
 

1. Falta d’acceptació del sistema per part dels usuaris 

Probabilitat  20% Impacte Alt Exp. Risc 0.8 
 

Descripció 

Risc que els usuaris rebutgin l’ús del sistema i no l’utilitzin. Al tractar-se d’un servei 
innovador, aquest risc és elevat. 
 

Mesures de mitigació 

No perdre de vista els requeriments inicials durant el transcurs del projecte. 
Fer una interfície agradable a l’usuari i senzilla d’utilitzar. 
Fer que s’entengui correctament per part dels usuaris el què fa el sistema. 
 

Pla de contingència 

Buscar i entendre les causes del rebuig dels usuaris. 
Fer els canvis oportuns en el sistema o en la informació del mateix per reduir el rebuig 
del usuaris. 
Si cal, fer canvis en la interfície per potenciar la sensació de canvi a l’usuari. 
Reforçar el màrqueting per augmentar el nombre de persones que coneguin el sistema.   
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4. Pobra qualitat de la informació 

Probabilitat  2% Impacte Moderat Exp. Risc 0.06 
 

Descripció 

Risc que la informació que mostra el sistema sigui de baixa qualitat en el seu contingut, 
que no sigui real o bé que no estigui actualitzada. 
 

Mesures de mitigació 

Establir uns criteris de correctesa de la informació.  
Establir uns criteris de periodicitat en la revisió de la informació del sistema per 
mantenir-la actualitzada.  
 

Pla de contingència 

Buscar les causes que han portat a aquest fet amb l’ajuda de l’administrador de 
continguts. 
Si es creu necessari, destinar més recursos a les tasques de manteniment de la 
informació del sistema. 
 
 

3. Desviació en la previsió dels costos 

Probabilitat  5% Impacte Moderat Exp. Risc 0.2 
 

Descripció 

En tot projecte software cal contemplar el risc que es produeixin desviacions a l’alça 
sobre la previsió dels costos del projecte.  Aquestes desviacions poden venir, entre 
d’altres, per modificacions en els requeriments inicials del projecte, una mala planificació 
del temps, una pobra gestió del temps o per canvis en l’entorn del projecte que facin que 
calgui modificar-ne algunes parts. 
 

Mesures de mitigació 

Una exhaustiva planificació dels requeriments, així com de la resta de fases del projecte 
és essencial per mitigar el risc a una desviació en la previsió del temps i dels costos. Cal 
doncs, posar un especial èmfasi en aquests aspectes. 
 

Pla de contingència 

Valorar la desviació dels costos.  
Replanificar el projecte per tenir una planificació real del projecte. 
Buscar vies d’obtenció de recursos per afrontar la nova situació.  
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6. Atacs als servidors 

Probabilitat  0.01% Impacte Alt Exp. Risc 0.0004 
 

Descripció 

Risc que el servidor d’aplicacions o bé el servidor de bases de dades pateixin un atac 
extern. Això es traduiria en un mal funcionament de l’aplicació o en la indisponibilitat 
dels serveis i una mala imatge del sistema.  
 

Mesures de mitigació 

Contractar un proveïdor de hosting fiable que garanteixi una alta protecció vers atacs 
externs.  
Protegir la interfície de l’aplicació per evitar atacs des d’aquesta (per exemple injecció de 
codi SLQ des de formularis). 
 

Pla de contingència 

Conèixer les vulnerabilitats que han permès l’atac i el responsable de la vulnerabilitat.  
Solucionar el més aviat possible els efectes de l’atac. 
Prendre mesures correctives perquè no es torni a produir un atac similar.  
Denunciar l’atac, si es creu necessari, a les autoritats competents. 
 

5. Caiguda del servidor web o del servidor de bases de dades 

Probabilitat  0.1% Impacte Alt Exp. Risc 0.004 
 

Descripció 

Risc que el servidor d’aplicacions o bé el servidor de bases de dades caiguin i deixin 
d’estar disponibles. Això es traduiria en que l’aplicació deixaria d’estar operativa.  
 

Mesures de mitigació 

Contractar un proveïdor de hosting fiable que garanteixi una disponibilitat superior al 
99,9% en els serveis contractats.  
En cas d’error de comunicació amb el servidors de bases de dades, cuidar els missatges 
d’error a mostrar a l’usuari per tal d’evitar els típics missatges per defecte dels SGBDs 
que tanta mala imatge donen. 
 

Pla de contingència 

Contactar amb el proveïdor per conèixer la causa de la incidència.  
Fer pressió perquè se solucioni el més aviat possible. 
Si es produeix amb una freqüència excessiva, pensar en canviar de proveïdor. 
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17 Costos 
Tot projecte porta implícits uns costos que cal tenir presents des d’un bon principi, per valorar 

abans que res, si aquests podran ser assumibles i per tant és factible continuar endavant amb 

el projecte o si, pel contrari, cal replantejar el projecte per tal de retallar-ne les funcionalitats o 

bé abandonar-lo. Tot seguit es fa una previsió dels costos del nostre projecte.  

 En aquesta previsió s’ha tingut en compte, per una banda els costos del 

desenvolupament del projecte, i d’altra banda els costos d’explotació del primer any de 

funcionament del sistema, ja que la nostra intenció és fer nosaltres mateixos l’explotació del 

servei. Per cada una d’aquestes dues parts es mostra un subtotal, i en la part final el total dels 

dos conceptes.  

Concepte Unitats Cost unitari Cost total 

    COST DEL DESENVOLUPAMENT DE L'APLICACIÓ     40.172,50 € 

Tasques de gestió del projecte 120 35,00 € 4.200,00 € 

Especificació dels requeriments 442,5 25,00 € 11.062,50 € 

Disseny 180 25,00 € 4.500,00 € 

Implementació 650 25,00 € 16.250,00 € 

Proves 120 25,00 € 3.000,00 € 

Assessorament legal 10 60,00 € 600,00 € 

Llicència compilador 1 210,00 € 210,00 € 

Disseny logotip 1 350,00 € 350,00 € 

    COST D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI (pel primer any)     28.750,00 € 
Tasques de l'administrador de continguts (20 hores 
setmanals) 960 10,00 € 9.600,00 € 

Lloguer anual d'instal·lacions (despeses incloses) 1 10.000,00 € 10.000,00 € 
Adquisició d'estació de treball per l'administrador de 
continguts 1 900,00 € 900,00 € 
Lloguer anual de servidor d'aplicacions + bases de 
dades (servei de hosting) 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Servei d'administració del servidor (inclòs en hosting) 1 0,00 € 0,00 € 

Compra de dominis (inclòs en hosting) 5 0,00 € 0,00 € 

Llicència SO (inclòs en hosting) 1 0,00 € 0,00 € 
Servei de còpies de seguretat del sistema i 
emmagatzematge (inclòs en hosting) 1 0,00 € 0,00 € 

Llicència SGBD 1r any (inclòs en hosting) 1 0,00 € 0,00 € 

Servei anual de gestoria 1 750,00 € 750,00 € 

Bossa d'hores per manteniment correctiu de l'aplicació 120 25,00 € 3.000,00 € 
Despeses en concepte de publicitat i màrqueting del 
primer any 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

    TOTAL     68.922,50 € 
 

 Amb aquesta previsió de costos, veiem factible la part de desenvolupament del 

producte, ja que, si bé el pressupost ascendeix a una quantitat important, la majoria de les 
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tasques, a excepció de les tres últimes les podem realitzar nosaltres mateixos amb hores de 

feina pròpia, i les altres tres tasques suposen un import que és assumible. 

 Pel que fa a la segona part de la previsió, la que fa referència al cost d’explotació del 

primer any del producte, es pot observar que la suma total és una quantitat gens 

menyspreable i en la nostra situació, podem tenir dificultats per tirar-ho endavant. Així doncs, 

se’ns plantegen quatre possibles escenaris:  

 Prendre la determinació de no fer nosaltres l’explotació del producte i vendre’l a una 

empresa que en pugui estar interessada. Amb aquesta possibilitat perdríem qualsevol 

dret sobre el sistema i els possibles èxits del mateix, però no correríem cap risc perquè 

no ens caldria invertir diners ni més temps que el del desenvolupament de l’aplicació.  

 Decidir vendre llicències d’ús del producte. Podrien estar-hi interessades empreses 

que ofereixen serveis de reserves de bitllets d’avió i d’hotels en destinacions 

turístiques per poder oferir un servei integral als seus usuaris; agències de viatges 

tradicionals com a eina de suport per als seus treballadors a l’hora de planificar 

estades turístiques dels seus clients; departaments de turisme d’ajuntaments i països 

per promocionar el turisme, etc. 

 Prendre la decisió de tirar endavant amb el producte fent les coses ben fetes, encara 

que ens calgui córrer certs riscos. Buscar el finançament necessari d’entitats financeres 

o de fons de capital risc que recolzin el nostre projecte.  

 L’última opció, igual que l’anterior, ens encarregaríem nosaltres de l’explotació del 

sistema, però tenint en compte les nostres limitacions i corrent menys riscos.  

 

 Aquesta última opció sembla la més factible tenint en compte la nostra situació actual. 

Essent més modestos també és possible engegar el projecte tot i que fent passes més petites. 

Per exemple, es podria retirar el cost del lloguer d’unes instal·lacions utilitzant la nostra pròpia 

casa (tots tenim presents els inicis de grans empreses del sector). Podríem eliminar també el 

cost de la contractació d’una persona per fer les tasques d’administració dels continguts del 

sistema i la compra d’un equip informàtic per aquest, ja que nosaltres ens en podríem 

encarregar en un principi, utilitzant el nostre propi material informàtic. Finalment, podríem 

reduir despeses del servei de hosting utilitzant un pla més econòmic encara que fos de menys 

qualitat, i podríem retirar fons destinats al màrqueting, buscant vies menys costoses i que 

també poguessin donar a conèixer el nostre sistema. 
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18 Documentació i formació als usuaris 
En aquest punt s’analitzarà els requeriments pel que fa a la documentació que serà necessària 

realitzar en el projecte, així com els requeriments de formació a les diferents parts 

interessades. 

 Tot i la nostra intenció de realitzar una interfície del sistema el suficientment intuïtiva 

com perquè no sigui necessària una formació específica als usuaris, el fet de tractar-se d’un 

sistema amb unes funcionalitats innovadores, fa que prengui importància el realitzar certa 

documentació que serveixi de referència als usuaris que puguin trobar algunes dificultats. 

Veiem tot seguit els diversos documents que serà necessari realitzar. 

 

18.1 Requeriments de la documentació pels usuaris  
Es fa una distinció, pel que fa a la documentació, segons els diferents tipus d’usuari als que 

vagi dirigida, ja que a cada un d’aquests el sistema li ofereix unes funcionalitats o unes altres.  

 Pel que fa a l’usuari turista, es farà un document d’ajuda en el qual es farà una 

explicació de les passes a seguir per realitzar cada una de les diferents funcionalitats que el 

sistema ofereix a aquest tipus d’usuari. Aquest document es farà en format HTML i serà 

accessible des de l’àrea pública del sistema i per tant visible per qualsevol usuari. El fet de 

mostrar públicament les funcionalitats que pot fer un usuari registrat pot fer que un usuari no 

registrat conegui les funcionalitats que tindria si es registra en el sistema, i per tant el pot 

incentivar a registrar-se.  A més a més, per a l’usuari turista es farà també un document de 

‘Preguntes més freqüents’ (FAQ o PMF en versió catalana i castellana) on s’exposarà, de forma 

amena i breu, les diferents característiques del sistema. 

 Pel que fa a l’usuari empresa, es farà els dos mateixos documents que en el cas de 

l’usuari de tipus turista (document d’ajuda i document de preguntes més freqüents) però 

dirigit a les empreses que utilitzin el sistema per afegir atraccions turístiques. En aquest cas 

però, el document d’ajuda no serà visible des de la part pública del sistema sinó que només 

serà visible quan un usuari s’identifiqui com a usuari empresa. El document de preguntes més 

freqüents sí que serà visible des de la part pública, per tal que es pugui conèixer els avantatges 

que ofereix el sistema a les empreses sense necessitat de registrar-se prèviament. 

 Per l’últim tipus d’usuari, l’administrador, es realitzarà un document d’ajuda on 

s’explicarà les passes a seguir per realitzar totes les tasques de les quals s’encarregarà aquest 

tipus d’usuari. El fet de que l’administrador sigui un treballador propi del sistema fa que no 

sigui necessari que aquest document sigui consultable des del sistema.  

 

18.2 Requeriments de documentació del sistema 
Pel que fa a la documentació del sistema, aquesta estarà coberta per dos documents: el 

document de desenvolupament i el document d’instal·lació.  

 En el document de desenvolupament hi constarà tota la informació necessària per 

quan calgui fer el manteniment correctiu de l’aplicació o possibles ampliacions del mateix. És 



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

170 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

important deixar-ho per escrit perquè moltes coses s’obliden a mida que passa el temps i a 

més a més es podria donar el cas que se n’encarregués alguna persona diferent a les que s’han 

encarregat de la seva creació. Hi haurà de constar un manual d’estil a l’hora d’escriure codi, 

una explicació tècnica i detallada que doni una visió general de com s’ha estructurat l’aplicació, 

així com del funcionament intern al detall de cada un dels mòduls. En aquest document també 

hi haurà de constar una llista de cada una de les llibreries externes utilitzades per l’aplicació, 

on per cada una s’especifiqui la versió utilitzada, el paper que desenvolupa en l’aplicació i un 

enllaç a la seva documentació. 

 A més a més, és necessari un document d’instal·lació del sistema on hi consti tot allò 

necessari per posar en funcionament l’aplicació partint d’un servidor sense software. 

S’especificarà tot el software necessari per fer córrer l’aplicació, i per cada component 

necessari s’especificarà: la versió amb que se sap que funciona correctament l’aplicació, el 

procés d’instal·lació que cal seguir i els paràmetres de configuració necessaris per aconseguir 

un funcionament òptim de la nostra aplicació. Aquesta informació en serà útil quan haguem de 

fer un canvi de servidor.    

 

18.3 Requeriments de formació 
Pel que fa als usuaris turista i empresa, no se’ls farà una formació específica sobre l’ús del 

sistema, ja que no és un grup tancat d’usuaris sinó tot el contrari. Per això és tan important 

que el sistema sigui senzill d’utilitzar i tingui una interfície intuïtiva. De totes maneres, tindran 

a la seva disposició els documents d’ajuda del sistema i de preguntes més freqüents per 

conèixer les funcionalitats del sistema i com procedir per executar-les. A més a més, aquests 

usuaris tindran una interfície a través de la qual es podran posar en contacte amb nosaltres 

per resoldre dubtes puntuals que els puguin sorgir sobre el funcionament de l’aplicació.  

 Als usuaris administradors de continguts, pel contrari, sí que se’ls farà una formació 

presencial perquè coneguin perfectament el sistema, ja que les seves accions tenen 

conseqüències per la resta d’usuaris del sistema, i per tant no es pot permetre que cometin 

errades per desconeixement del funcionament de l’aplicació. Per a fer la formació ens serà útil 

el document d’ajuda que es farà destinat a aquest tipus d’usuari. 
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19 Sala d’espera 
Aquest punt pretén ser un recordatori sobre funcionalitats del sistema que ens hauria agradat 

poder haver inclòs en aquesta primera versió del software, perquè aportarien un benefici al 

producte i als seus usuaris. No obstant, tot projecte té restriccions de temps i de pressupost 

que no permeten poder implementar tot el que es vol.  

El fet de deixar-ne constància ens ajudarà a tenir-les presents i a poder-les recuperar en el 

moment en que tinguem la capacitat i els recursos necessaris, per afegir-les com a noves 

funcionalitats de futures versions del producte.  

 Integració de funcionalitats per a fer d’intermediaris de reserves hoteleres i de bitllets 

d’avió per a obtenir una nova via d’ingressos del sistema. 

 Crear un apartat específic que pugui servir com a punt de trobada de gent que viatja 

sola i vulgui contactar amb d’altra gent per fer el viatge junts. 

 Integració, en les planificacions, d’informació sobre com anar d’una atracció turística 

fins a la següent utilitzant els mitjans de transport públic de la ciutat. 

 Afegir funcionalitats extra per a ser utilitzades en dispositius mòbils, com ara la 

geolocalització del punt on es troben els turistes respecte l’itinerari que estan seguin. 

Això es podria dur a terme per mitjà de la tecnologia GPS. 

 Extreure un valor afegit de la informació que emmagatzema el sistema, tot mostrant 

informació com ara: 

o Nombre de vegades que s’ha planificat una atracció. 

o Puntuació dels usuaris d’una atracció. 

o Rànquing de les activitats d’una ciutat millor puntuades (top 10) 

o Nombre de vegades que els usuaris han visualitzat la informació d’una 

atracció. 

 Generar itineraris generalistes per les duracions més comunes dels viatges (per 

exemple, escapades de 2-3 dies), amb les atraccions més populars. Fer una bona 

maquetació dels itineraris en un fitxer PDF i cobrar per descàrrega. 
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Conclusions 

20 Conclusions 
En primera instància, aquest projecte m’ha permès refrescar els coneixements adquirits durant 

aquests anys de carrera, especialment en els àmbits de  l’Enginyeria del Software i en el de 

Gestió de Projectes. Especialment, m’ha suposat adquirir un aprenentatge important i amb 

profunditat de la fase d’especificació en un projecte software. En aquest sentit, m’ha reforçat 

la conscienciació sobre la importància real que té el fet de basar tot sistema software amb una 

sòlida especificació dels requeriments per tal d’aconseguir l’èxit del sistema. Tot plegat, m’ha 

suposat un aprenentatge que de ben segur em serà de gran utilitat de cara al meu futur 

professional en el món empresarial.  

 Cal destacar en aquest punt també els beneficis que ens ha aportat l’aplicació del 

model de desenvolupament que hem seguit per a la realització d’aquest projecte, el model 

iteratiu i incremental. Des d’un bon principi, sabíem que el fet de treballar dues persones en el 

projecte ens podia portar problemes a l’hora de sincronitzar les nostres feines, i per tant calia 

ser molt curosos a l’hora de planificar-les. La utilització del model iteratiu i incremental no tan 

sols ens ha permès treballar als dos membres sense perdre temps, sinó que ens ha permès 

detectar deficiències o errors en l’especificació molt aviat i poder rectificar-los sense que 

suposessin canvis importants sobre la feina ja realitzada. 

 En un altre sentit, la realització d’aquest projecte m’ha aportat la satisfacció personal 

d’aquell que té l’oportunitat de començar a desenvolupar un sistema des de zero, a partir 

d’una idea que va arribar a nosaltres durant la carrera i que des d’un bon començament vam 

creure en ella com quelcom que era necessari convertir en alguna cosa més que un projecte 

acadèmic. Hi veiem un potencial que podia anar més enllà. 

 Aquest projecte ha fet possible convertir aquella idea en una completa especificació 

d’un sistema software que ha servit com a base per a que, a la vegada, hagi estat implementat 

per la meva companya Lídia Miralles.  

 Durant tot aquest procés de treball ens hem pogut adonar realment de com important 

pot ser aquesta eina sobretot pel fet que pot ser de gran la utilitat per l’usuari final. Així doncs, 

veiem ara més necessari que en el començament, el fet de posar el sistema a disposició dels 

usuaris de la Xarxa.  

  

   

 

 

  



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

173 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

Annexes 

21 Taula de figures 
 
Figura 1-1. Factors que influeixen en l'encariment d'un desenvolupament software ............................... 15 

 
Figura 8-1. Entorn actual del treball de planificar una estada turística ..................................................... 36 

 
Figura 9-1. Primera especialització dels usuaris del sistema ...................................................................... 38 

Figura 9-2. Especialització de l'usuari registrat .......................................................................................... 39 

Figura 9-3. Casos d'ús del subsistema de gestió d'usuaris ......................................................................... 40 

Figura 9-4. Casos d'ús del subsistema de gestió de d'atraccions turístiques ............................................. 41 

Figura 9-5. Casos d'ús del subsistema de gestió de planificacions ............................................................. 41 

Figura 9-6. Casos d'ús del subsistema d'altres funcionalitats .................................................................... 42 

 
Figura 12-1. Diagrama de classes del mòdul de l'Atracció Turística ........................................................... 89 

Figura 12-2. Exemple d'instanciació del calendari anual d'una atracció turística ...................................... 91 

Figura 12-3. Diagrama de classes del mòdul de la Planificació .................................................................. 95 

Figura 12-4. Vista Class Diagram del USE del model especificat en l’exemple ........................................ 102 

Figura 12-5. Vista Class Diagram del USE del model de l'aplicació .......................................................... 102 

Figura 12-6. Vista del Log del USE amb un error en l'especificació .......................................................... 103 

Figura 12-7. Crida per obrir el fitxer d'instanciació des de la línia de comandes del USE ........................ 104 

Figura 12-8. Vista Object Diagram del USE del model especificat en l’exemple ...................................... 105 

Figura 12-9. Vista Class Invariants amb una restricció d'integritat avaluada a fals ................................. 105 

 
Figura 14-1. Exemple de pantalla amb la informació obtinguda per la query LlistaPagamentsEmpresa 150 

Figura 14-2. Exemple de part de la pantalla amb la informació obtinguda per la query 

InformacioPlanificacio .............................................................................................................................. 152 

Figura 14-3. Exemple de pantalla amb la informació obtinguda de la query InformacioAtraccio ........... 155 

 
Figura 15-1. Exemple de pàgina amb el software phpBB ......................................................................... 157 

Figura 15-2. Exemple de pàgina amb software vBulletin ......................................................................... 157 

Figura 15-3. Exemple d'ús de l'API de GoogleMaps ................................................................................. 158 

 
Figura 16-1. Representació esquemàtica del model de desenvolupament iteratiu incremental ............ 159 

Figura 16-2. Estat dels documents al final de la iteració 0 ....................................................................... 160 

Figura 16-3. Estat dels documents al final de la iteració 1 ....................................................................... 160 

Figura 16-4. Estat dels documents al final de la iteració 2 ....................................................................... 161 

Figura 16-5. Estat dels documents al final de la iteració 3 ....................................................................... 161 

Figura 16-6. Estat dels documents al final de la iteració 4 ....................................................................... 162 

  



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

174 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

22 Bibliografia 
 

Costal, D., Ribera Sancho, M., & Teniente, E. (2004). Enginyeria del software: Especificació. 

Especificació de sistemes orientats a objectes amb la notació UML. Barcelona: Edicions UPC. 

Database System Group, Bremen University. (2007). USE: A UML based Specification 

Environment. Bremen. 

Desarrollo iterativo y creciente. (2001). Consultat el 4 / 10 / 2008, a Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente 

Johnson, J. (1994). Chaos: Charting the Seas of Information Technology. The Standish Group. 

Mark Richters, F. B. (2001). USE - A UML-based Specification Environment. Consultat el 5 / 12 / 

2008, a http://www.db.informatik.uni-bremen.de/projects/USE/ 

Martin, R. C. (2004). UML para Programadores Java. Madrid: Pearson Educación, S.A. 

Modelo Iterativo e Incremental. (2007). Consultat el 4 / 10 / 2008, a Intro Ingenieria Software: 

http://achavez334.blogspot.es/1193778000/ 

Olivé, A. (2007). Conceptual Modeling of Informational Systems. Berlin: Springer. 

OMG. (2006). Object Constraint Language. OMG Specification. Version 2.  

Robertson, S., & Robertson, J. (1999). Mastering the Requirements Process. Addison - Wesley. 

Robertson, S., & Robertson, J. (1999). Reliable Requirements Through the Quality Gateway. 

Proceedings of Tenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications , 

357-363. 

Robertson, S., & Robertson, J. (1995). Volere Requirements Resources. Consultat el 1 / 10 / 

2008, a http://www.volere.co.uk/ 

Tiempo Unix - Wikipedia. (2001). Consultat el 5 / Desembre / 2008, a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_Unix 

 

  

  



Especificació dels requisits d’un sistema d’ajuda a la planificació turística dels visitants d’una ciutat 

175 
Facultat d’Informàtica de Barcelona Xavier Armengol Dulcet 

23 Continguts del Disc Compacte 
 

Amb aquesta memòria del projecte es lliura un disc compacte que té el següent contingut: 

 Còpia d’aquest document en format PDF. 

 Document d’especificació dels requeriments funcionals del sistema. 

 Especificació del model conceptual en el llenguatge d’especificació de USE. 


