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1 Introducció
1.1

Motivació

L'objectiu del projecte es crear una eina per la gestió de les compres, aquesta
eina ajudara a l'usuari a triar el supermercat amb els productes més econòmics
dins del catàleg disponible. També permetrà a l'usuari tenir un històric de les
seves compres.

La idea es que aquest sistema sigui una eina auto-gestionada , be pel propi
usuari o per un altra usuari amb coneixements més avançats que faci el
manteniment de la base de dades de la web. Això comporta una serie
d'avantatges i d'inconvenients.
L'avantatge principal seria tenir el control total sobre l'aplicació i els seus
continguts, es pot tenir en un equip local sense necessitat d'Internet encara
que ha estat dissenyat com un portal web i per tant també es pot instal·lar a
un servidor per accedir remotament.

Si mirem els inconvenients el principal seria la feina de manteniment que
comporta tenir la base de dades actualitzada. La tasca més feixuga seria la
introducció de les dades per posar en marxa el sistema, hi ha solucions online
que connecten directament amb les bases de dades dels principals
supermercats nacionals però amb aquest sistema no es possible el control que
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nosaltres volíem, sempre dependrem dels supermercats i de una connexió a la
red.

1.2

Fites a assolir

Les principals fites que volíem assolir en el projecte serien

– Crear una interfície pels usuaris intuïtiva, que permeti als usuaris crear
les seves llistes de compra
– Implementar un sistema de login per donar funcionalitats extra als
usuaris
– Proporcionar una interfície per administrar les dades del portal.

1.3

Arquitectura del projecte

El projecte s'ha desenvolupat en una sola maquina per tant no s'ha fet servir
per se una estructura servidor-client. Tot i així s'ha procurat programar-lo
perquè sigui possible tenir aquesta independència amb petites modificacions a
les funcions del portal.
La intenció ha estat fer servir un disseny en 3 capes clàssic, la capa de dades,

Plana web d'ajuda a la decisió

Memòria Tècnica

la capa de visualització i la capa entre mig que gestiona l'intercanvi entre les
dues. Correspon doncs amb el model MVC (Model-View-Controller) o vista
controlador en català.

Aquest model es àmpliament conegut comentaré per tant només els
avantatges i perquè son útils per a la nostra aplicació.

Canviabilitat: Una eina web acostuma a estar en constant actualització. L'us
del model MVC permet realitzar canvis tant a la capa de visualització com a la
capa de dades ( Model) sense haver de canviar totes les capes.

Verificabilitat: Es possible fer proves de les capes independentment de la resta
del sistema mitjançant la creació de stubs que proporcionin dades de prova a
una capa simulant ser una altra capa del sistema. Això ens permet, per
exemple, saber si un error en el sistema prove per una interpretació
equivocada de la capa de visualització o si les dades no han estat obtingudes
correctament pel controlador.

Integritat: L'aïllament entre capes impedeix als usuaris finals interactuar amb
el nucli del sistema, nosaltres definim a quines dades podrà accedir mitjançant
les funcionalitats que implementem al controlador.
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L'altre avantatge del model MVC, la portabilitat realment no s'aplica aquí al fer
servir principalment eines web com php .
Quan es fa servir el model MVC en un desenvolupament web el mètode
principal consisteix en fer servir “web template systems”.
Aquest mètode consisteix principalment en 3 components:
– Una font de continguts: font de dades que pot provenir per exemple
d'una base de dades.
– Web templates: Els models per a la visualització de la web .
– El “template engine” que procesa les dades i el model per generar la
vista.

1.4

Objectes del sistema

Veurem ara un resum dels principals objectes que componen el sistema ,
també els actors que hi actuaran.

1.4.1

Objectes

Aquest són els principals objectes que el sistema manipula durant el seu
funcionament:
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Supermercats : Aquest objecte conte la informació sobre els diferents centres
comercials que te l'aplicació.

Productes : Els productes són el conjunt d'informació sobre els objectes que es
vendran als supermercats

Famílies : Aquest objecte es fa servir per categoritzar els productes, tots els
productes pertanyen a una família.

Tipus: Aquest objecte també es fa servir per categoritzar els productes en un
segon nivell,un producte pertany a un tipus i un tipus pertany a una família.

Ítems: Un ítem es una instancia d'un producte de un supermercat concret es
crea per mantenir l'històric de cistells encara que un producte deixi d'existir.

Cistells: Cada cistell es un conjunt de ítems i representen una compra en una
dada concreta.

Usuaris: L'in formació que te el sistema sobre els usuaris registrats,
principalment es fa servir per guardar el se històric de compres.
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Actors del sistema

Diferenciem principalment 3 actors :

Anònim: L'actor anònim representa a les persones que facin servir la web
sense estar registrades

Usuari : Aquest actor representara els usuaris registrats de la web

Administrador : Es l'usuari que gestiona els continguts de la web.

2 Requisits del sistema

Veurem ara els requisits que ha de complir el sistema, diferenciarem entre
requisits funcionals i requisits no funcionals.
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Requisits funcionals

Podríem dividir els requisits funcionals en 4 grups:
– Gestió del negoci.
–

Gestió del sistema.

– Gestió de comandes.
– Gestió d'usuaris.

Els dos primers grups corresponen a les eines de l'administrador per mantenir
el sistema, la resta son accessibles a tots els usuaris. Veurem a continuació
una petita descripció dels blocs.
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Gestió del negoci

Aquest grup esta dedicat a la informació del negoci això compren les dades
dels productes i dels supermercats que es faran servir al sistema,només
l'usuari administrador hi pot accedir.
L'administrador podrà:
– Crear noves entitats dels diferents grups d'informació:supermercats,
productes, famílies i tipus.
– Associar els productes amb els seus respectius supermercats.
– Eliminar entitats que no es facin servir.

2.1.2

Gestió del sistema

Aquest grup també es accessible només pels administradors, serveix per
eliminar informació del sistema generada pels usuaris i que ja no es
necessària, concretament usuaris i comandes anònimes.
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Gestió de comandes

Accessible per tots els usuaris en aquest bloc es gestionen les comandes, les
funcionalitats d'aquest bloc estaran enfocades a gestionar els cistells de la
compra dels usuaris.

Els usuaris anònims podran.
– Crear nous cistells afegint productes del catàleg o del cercador.
– Consultar el cistell actual.

Els usuaris registrats també podran:
– Consultar el seu històric de comandes
– Recuperar cistells antics per modificar-los.

2.1.4

Gestió d'usuaris

Aquest bloc esta dedicat a la informació dels usuaris del sistema:

Els usuaris anònims podran registrar-se al sistema.
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Els usuaris registrats podran canviar la seva contrasenya i preferències del
sistema.

2.2

2.2.1

Requisits no funcionals

Seguretat

El sistema en el seu estat actual no guarda informació critica de cap usuari, la
creació d'un usuari només requereix introduir un user name i una contrasenya.
Tot i aixi i de cara a possibles canvis on la seguretat sigui més critica les
contrasenyes es codifiquen amb l'algorisme SHA512 i també es fa servir un
SALT per la validació de la contrasenya.
Les funcionalitats a las que pot accedir l'usuari venen determinades pel tipus
d'usuari actualment només es distingeix entre usuari anònim, usuari registrat i
administrador.

2.2.2

Qualitat

Com ja hem comentat anteriorment el model MVC ens garanteix alguns dels
requisits per garantir la qualitat del sistema, un dels requisits més importants
de cara a la qualitat de un sistema online es la seva canviabilitat, aixi garantim
la possibilitat de introduir noves funcionalitats o fer canvis en el sistema de
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emmagatzematge de dades.

També es molt important el ràpid accés a les dades, es faran proves detallades
més endavant en aquest document per verificar que els temps de carrega de
l'aplicació no siguin excessius.

2.2.3

Documentació

Les funcions no trivials de l'aplicació han estat documentades per facilitar la
seva manipulació en un futur, la interfície de l'usuari es suficientment intuïtiva
com per no necessitar un manual d'us.

2.2.4

Interfície gràfica

A l'hora de desenvolupar la interfície gràfica hem tingut en compte els
següents punts:

– La interfície gràfica s'ha desenvolupat intentat que sigui intuïtiva, el seu
us hauria de ser trivial per la majoria dels usuaris.
– L'aspecte visual de la web s'ha aconseguit fent servir CSS, es podria fer
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una modificació total o parcial només modificant l'arxiu d'estil.
– Procurem que les carregues de dades siguin mínims.
– La web ha estat provada en un entorn linux fent servir el navegador
mozilla firefox, un dels principals navegadors del mercat.

2.3

Entorn de treball

Totes les eines que s'han fet servir pel desenvolupament del projecte han estat
triades de manera que fossin software lliure també hem intentat triar
llenguatges i eines populars per que sigues fàcil fer servir el sistema a
qualsevol hosting.
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Llenguatges de programació

EL portal ha estat programat íntegrament amb php i javascript. Primerament
es va intentar fer una implementació fent servir només php però això va
presentar alguns inconvenients donat que php no dona eines per modificar
dinàmicament la web sense recarregar completament la plana web.

Per això es va integrar a la web javascript i ajax que permet recarregar parts
de la web de forma asíncrona, això ens permet per exemple carregar les dades
d'un producte quan el triem d'una llista o veure les ofertes que te un producte
quan el seleccionem.

2.3.2

Vistes

Els elements visuals de la plana web es defineixen als diferents arxius php als
que va accedint el sistema, no obstant això el seu aspecte i la seva disposició
venen definides com ja hem comentat abans per un arxiu d'estil CSS.

La validació de dades en els formularis d'entrada es fan a traves de javascript.
Com la validació es fa al client estalviem el temps que caldria per enviar les
dades erroni as al servidor i que el servidor envies el missatge d'error.
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Model-Controlador

Aquestes capes també s'han programat fent servir PHP, per la connexió amb la
base de dades es va fer servir l'API mysqli inclosa a partir de php 5.0.

2.4

Base de dades

Per gestionar les dades del sistema es va triar el SGBD Mysql, una de les
principals raons per triar Mysql era la experiència prèvia de fer-lo servir.

Mysql es un gestor força potent i que proporciona totes les funcionalitats
necrosaries per la gestió de les dades del nostre sistema com podrien ser les
foreign keys ( fent servir taules InoDB). Es un gestor molt popular per tant es
molt fàcil trobar hostings online que el fan servir. Per ultim i com ja van
comentar la seva llicencia per fins no comercials es GNU GPL per tant compleix
l'objectiu de no fer servir software privatiu.

2.5

Servidor web

El servidor que vam fer servir per desenvolupar el sistema va ser un servidor
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apache 2.x, sota aquest mateix servidor funciona el servidor Mysql comentat
anteriorment.

2.6

Eines de programació

Com a eines per la programació es va fer servir un editor gratuït de php
gPHPEdit que suporta CSS HTML i PHP. Encara que no esta suportat també es
va fer servir per escriure els scripts de Javascript.

Per debugar els scripts es va fer servir el plugin de Firefox “Firebug” que
proporciona una consola completa per seguir la execució d'un script.

Per escriure la documentació del projecte es fa servir OppenOffice i Umbrello.
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3 Especificació

En aquest apartat farem l'anàlisi del sistema, s'inclouran models simplificats
fets amb umbrelo.

3.1

Model Conceptual

Veurem a continuació el model conceptual de les parts de la web que hem
comentat anteriorment.

– Gestió del negoci.
–

Gestió del sistema.

– Gestió de comandes.
– Gestió d'usuaris.
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Gestió del negoci.

Restriccions textuals:

1 – No pot haver 2 Famílies amb el mateix identificador (id_fam).
2 – No pot haver 2 Tipus amb el mateix identificador (id_tip).
3 – No pot haver 2 productes amb el mateix identificador (id_prod).
4 - no pot haver 2 supermercats amb el mateix identificador (id_sup)
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Gestió del sistema

Restriccions textuals:

1 – No pot haver 2 cistell amb el mateix identificador (id_cis).
2 – No pot haver 2 Usuaris amb el mateix identificador (id_us).
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L'esquema dels usuaris ja es veu gairebé complet a gestió del sistema, només
faltaria un tercer tipus d'usuaris l'usuari administrador.
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Model de casos d'us

En el model de casos d'us veurem les diferents funcionalitats del sistema i els
actors que les interpreten.

3.2.1

Gestió del Negoci

Com ja hem comentat abans aquest modul només es accessible per
l'administrador, per tant només l'actor Administrador tindrà accions.
El diagrama general de casos d'us seria el següent:
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Cada opció Gestionar proporciona 3 funcionalitats crear, modificar i eliminar.

Per exemple gestionar famílies desenvolupat seria:

Casos d'us de l'usuari administrador

Com que s'ha intentat seguir una metodologia de plantilles tots els casos d'us
de la mateixa funcionalitat són molt similars entre ells. Es a dir salvant les
diferencies entre les dades de les diferents entitats el proces sempre és el
mateix.

Veurem ara els casos d'us de crear, modificar i eliminar de família

Plana web d'ajuda a la decisió

Memòria Tècnica

Crear Família

Actor-Administrador

Sistema

1 L'administrador entra a l'apartat
“família”

2 El sistema mostra un formulari per
obtenir les dades de la família
3 l'administrador omple les dades de
la nova família i polsa el boto “crear”
4 el sistema verifica si les dades són
correctes i en cas de que ho siguin
crea la nova família.
5. el sistema mostra un missatge per
pantalla si la nova família s'ha creat
amb èxit.

Flux alternatiu
4 el sistema verifica les dades i si són incorrectes mostra un missatge per
pantalla.
5 el sistema mostra un missatge d'error si la família no s'ha pogut crear.
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Modificar Família

Actor-Administrador

Sistema

1 L'administrador entra a l'apartat
“família”
2 El sistema mostra una llista de les
famílies existents
3 l'administrador selecciona una de les
famílies existents
4 el sistema mostre les dades actuals
de la família en un formulari editable.
5 l'administrador edita les dades de la
família i polsa el boto modificar
6 el sistema comprova les dades
noves de la família i si són correctes
modifica la família existent
7 el sistema mostra un missatge per
pantalla confirmant que la família s'ha
modificat amb èxit.
Fluxos alternatius

6 . Si les noves dades no són correctes el sistema mostra un missatge d'error a
la pantalla.
7 el sistema mostra un missatge d'error si la família no s'ha pogut modificar.
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Eliminar Família

Actor-Administrador

Sistema

1 L'administrador entra a l'apartat
“família”

2 El sistema mostra una llista de les
famílies existents
3 l'administrador selecciona una de les
famílies existents
4 el sistema mostre les dades actuals
de la família en un formulari editable.
5 l'administrador selecciona la opció
eliminar.
6 el sistema demana confirmació per
eliminar la família seleccionada, torna
a mostrar les dades de la família.
7 l'administrador confirma que vol
eliminar la família
8 el sistema mostra un missatge per
pantalla confirmant que la família s'ha
eliminat amb èxit.

Fluxos alternatius
7 . Si l'administrador decideix no eliminar la família el sistema torna a la
pantalla inicial de família.
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8 el sistema mostra un missatge d'error si la família no s'ha pogut eliminar.

Tots els altres casos d'us del bloc de gestió són anàlegs, el sistema sempre
mostrara per pantalla les dades necessitaries per crear, modificar o eliminar
l'entitat que volem gestionar, família i tipus només requereixen un nom,
mentre que un producte requereix nom, família, tipus quantia i unitats de
mesura però de cara al model de casos d'us el proces es exactament el mateix
per tant no mostraré la resta de casos d'us.

3.2.2

Gestió del sistema

Aquest modul esta pensat perquè l'administrador faci neteja de les dades
inútils del sistema, els usuaris que ja no el fan servir i les comandes anònimes
que es vagin acumulant.

El diagrama de casos d'us seria el següent:
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Casos d'us de l'usuari administrador

Eliminar Usuaris

Actor-Administrador

Sistema

1 L'administrador entra a l'apartat
“usuaris”
2 El sistema mostra una llista del
usuaris existents
3 l'administrador selecciona una dels
usuaris
4 el sistema dona l'opció d'eliminar
l'usuari
5 l'administrador polsa la opció
eliminar
6 el sistema demana confirmació per
eliminar l'usuari
7 l'administrador confirma la
eliminació de l'usuari
8 el sistema mostra un missatge per
pantalla confirmant que l'usuari s'ha
eliminat correctament.
Fluxos alternatius

7 . Si l'administrador decideix no eliminar l'usuari es torna a la pantalla
principal d'usuaris.
8 el sistema mostra un missatge d'error si l'usuari no s'ha pogut eliminar.
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Eliminar comandes anònimes

Aquesta funcionalitat es semi-automatica però iniciada per l'administrador, el
nivell d'interacció es mínim.

Actor-Administrador

Sistema

1 L'administrador entra a l'apartat
“manteniment”
2 El sistema mostra la opció per
eliminar comandes anònimes
3 l'administrador selecciona eliminar
les comandes
4 el sistema elimina les comandes,
apareix un missatge per pantalla si es
completa amb èxit.

Fluxos alternatius
4. El sistema mostra per pantalla si es produeix un error eliminant les
comandes.
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Gestió de comandes

Aquí ja veurem activitat per part dels usuaris del sistema, en aquest modul
l'administrador es comportaria com un usuari registrat per tant no es
mostraran accions especifiques de l'administrador.
Diferenciarem doncs dos tipus d'usuaris, l'usuari enregistrat i l'usuari anònim.
Els casos d'us principals de l'usuari anònim seran els següents

Afegir productes al cistell es pot fer de dues maneres, fent servir el catàleg de
tots els productes o fent servir la cerca. Quan es consulta el cistell, el sistema
dona la opció per fer modificacions.
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Un usuari registrar pot fer totes aquestes accions i accedir a l'històric de les
seves compres.

Casos d'us de l'usuari anònim

Consultar catàleg

L'usuari selecciona les categories de productes que vol consultar i finalment
indica al sistema quantes unitats vol agregar al cistell.

Actor-Usuari

Sistema

1 l'usuari entra a l'opció “catàleg”
2 El sistema mostra per pantalla un
llistat de totes les famílies i tots els
tipus
3 L'usuari selecciona la família que vol
consultar
4 El sistema mostra els tipus
d'aquesta família
5 L'usuari selecciona el tipus de
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producte que vol consultar
6 El sistema carrega la llista de
productes que pertanyen a aquest
tipus.
7 l'usuari selecciona el producte que
vol afegir al cistell.
8 el sistema carrega una llista amb els
supermercats que ofereixen aquest
producte
9 l'usuari indica quin producte vol
afegir i la quantitat
10 el sistema confirma a l'usuari si el
producte s'ha agregat correctament.
Fluxos alternatius
3- L'usuari selecciona directament el tipus de producte que vol cercar.
-> el sistema continua a partir de 6
3 – L'usuari decideix cercar per famílies
4 – El sistema mostra una llista de famílies i els seus tipus.
5 – L'usuari selecciona la família que vol filtrar.
6- El sistema mostra els tipus de la família seleccionada
7 – l'usuari selecciona el tipus.
8- El sistema carrega una llista amb els productes dels supermercats que
pertanyen a el tipus seleccionat.
-> Continua amb normalitat

Buscar articles

L'usuari fa servir el cercador per buscar un producte concret..
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Sistema

1 l'usuari entra a l'opció “cercador”
2 El sistema demana a l'usuari una
paraula clau per cercar
3 L'usuari introdueix el mot per cercar
4 El sistema demana a l'usuari la
quantitat de producte que vol i amb
quina unitat de mesura ho vol
5 L'usuari indica quant producte vol
comprar i selecciona veure productes
6 El sistema carrega la llista de
productes que compleixen el criteri de
cerca
7 l'usuari selecciona el producte que
vol afegir al cistell.
8 el sistema confirma a l'usuari si el
producte s'ha agregat correctament.

Fluxos alternatius
4 – No hi ha cap producte que compleixi els criteris de cerca, el sistema ho
indica a l'usuari.
5 – L'usuari no vol veure la llista de productes i selecciona l'opció Avui tindre
sort que afegeix directament la opció més barata al cistell.
8 - El sistema indica a l'usuari si no s'ha pogut afegir el producte al cistell.
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Consultar cistell

L'usuari consulta els productes que hi ha al seu cistell.
Actor-Usuari

Sistema

1 l'usuari entra a l'opció “cistell”
2 El sistema mostra per pantalla els
productes que l'usuari te al seu cistell
actualment.

Els següents casos d'us continuen a partir del punt 2 de consultar cistell

Eliminar producte del cistell

Actor-Usuari

Sistema

3 l'usuari selecciona un producte i
marca la opció eliminar
4 El sistema mostra per pantalla les
dades del producte i demana
confirmació.
5 l'usuari confirma que vol eliminar el
producte del cistell
6 el sistema mostra per pantalla que
el producte s'ha eliminat amb èxit.
Fluxos alternatius
5 l'usuari decideix no eliminar el producte, el sistema torna a la finestra
principal del cistell
6 El sistema notifica per pantalla si hi ha un error a l'hora d'eliminar el
producte.
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Modificar producte del cistell

Aquesta opció permet modificar la quantitat d'unitats d'un producte del cistell
Actor-Usuari

Sistema

3 l'usuari selecciona un producte i
marca la opció modificar
4 El sistema mostra per pantalla les
dades del producte i demana en
quantes unitats positives o
negatives .es vol modificar la quantitat
de productes
5 l'usuari indica les unitats que vol
afegir/eliminar i polsa modificar
6 el sistema mostra per pantalla que
el producte s'ha modificat amb èxit.

Fluxos alternatius

5 - l'usuari decideix no modificar el producte, el sistema torna a la finestra
principal del cistell

6 El sistema notifica per pantalla si hi ha un error a l'hora de modificar el
producte.

Canviar producte del cistell

Aquesta opció permet canviar un producte del cistell per un altre del mateix
tipus o família

Actor-Usuari
3 l'usuari selecciona un producte i

Sistema
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marca la opció canviar
4 El sistema mostra per pantalla les
dades del producte i demana
confirmació de que es vol canviar el
producte
5 l'usuari confirma que vol canviar el
producte
6 el sistema mostra per pantalla
productes de la mateixa família per
que l'usuari trii el que vol canviar
7 l'usuari tria el producte que vol
afegir al cistell
8 el sistema mostra per pantalla les
opcions pel producte triat, no es
mostra el producte que estem
canviant
9 l'usuari indica al sistema les unitats
del producte que ha triat i polsa afegir
al cistell
10 El sistema confirma per pantalla
que el producte s'ha afegit
correctament, el producte original s'ha
eliminat.
Fluxos alternatius
5 - l'usuari decideix no canviar el producte. El sistema torna a la finestra
principal de cistell.
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Casos d'us de l'usuari registrat

Veurem ara les opcions exclusives pels usuaris registrats.

Consultar històric

L'usuari accedeix a una llista amb els seus cistells ordenats per la data de
modificació

Actor-Usuari

Sistema

1 l'usuari entra a l'opció “històric”
2 El sistema mostra per pantalla un
llistat amb els cistells de l'usuari
Els següents casos d'us continuen a partir del punt 2 de Consultar històric

Modificar Cistell

El cistell seleccionat passa a ser el cistell actual.

Actor-Usuari

Sistema

3 l'usuari selecciona un cistell i tria
l'opció modificar cistell
4 El sistema notifica per pantalla el
canvi i dona l'opció de tornar a la
pantalla “històric”
Afegir al Cistell

Tots els productes del cistell seleccionat s'afegeixen al cistell actual.
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3 l'usuari selecciona un cistell i tria
l'opció afegir al cistell
4 El sistema notifica per pantalla del
canvi i dona l'opció de tornar a la
pantalla “històric”
Fluxos alternatius
4 – Si l'usuari intenta afegir un cistell a si mateix es notifica a l'usuari que no
es pot realitzar aquesta operació

4 – El sistema mostra per pantalla una llista amb els productes que no s'han
pogut afegir al cistell actual,be perquè no existeixen o per una altra raó
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Gestió d'usuaris

En aquest modul veurem les opcions de registre i de modificació de dades
d'un usuari.
L'usuari anònim podrà registrar-se al sistema i l'usuari enregistrat podrà
identificar-se, canviar la seva contrasenya o les preferències del sistema.
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Casos d'us de l'usuari anònim
Registrar-se

Actor-Usuari Anònim

Sistema

1 l'usuari entra a l'opció “Registrat”
2 El sistema mostra per pantalla un
formulari amb les dades que ha
d'introduir l'usuari per registrar-se
3 l'usuari introdueix les dades
sol·licitades pel sistema
4 El sistema genera l'usuari i el logeja,
també canvia l'idioma de visualització
si es necessari

Fluxos alternatius

4 – l'usuari ha introduït incorrectament les seves dades, el sistema mostra per
pantalla un error indicant a l'usuari que comprovi les dades

4 – L'usuari no s'ha pogut crear, el sistema ho indica per pantalla.

Casos d'us de l'usuari registrat

Identificar-se

L'usuari es logeja al sistema

Actor-Usuari
1 l'usuari introdueix el seu usuari i

Sistema
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contrasenya al formulari de la web
2 El sistema logeja a l'usuari
Fluxos alternatius

2 – l'usuari no existeix o la contrasenya es incorrecta, el sistema mostra un
missatge per pantalla perquè l'usuari revisi les dades que ha introduït.

Canviar contrasenya/Canviar preferències

Aquestes dues accions es fan a la mateixa interfície i es poden fer a la vegada
per tant es contemplen com un cas d'us únic
Actor-Usuari

Sistema

1 l'usuari polsa opcions d'usuari al
menú principal
2 El sistema demana a l'usuari una
nova contrasenya i dona l'opció de
canviar l'idioma per defecte.
3 L'usuari introdueix una nova
contrasenya i selecciona l'idioma que
prefereix per defecte
4 El sistema introdueix el canvis al
perfil de l'usuari.

Fluxos alternatius

4 – L'usuari introdueix incorrectament la contrasenya nova, el sistema ho
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indica amb un missatge en pantalla

4- No es poden actualitzar les preferències de l'usuari, el sistema ho indica
amb un missatge en pantalla.

4 Disseny

4.1

Normalització del model conceptual

Per normalitzar el nostre model necessitem realitzar 2 operacions, eliminar les
classes associatives i garantir el control de les restriccions textuals

4.1.1

Eliminar les classes associatives

El nostre model només te una classe associativa, la de productes supermercat,
un cop normalitzada quedara de la següent manera
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Garantir el control de les restriccions textuals

Per complir aquesta condició només cal que dissenyen les operacions del
sistema tenint-les en compte.

4.2

Components i relacions

Aquest apartat esta dedicats als components que formen cada bloc lògic del
sistema i les relacions entre capes.
Veurem com es propaga a traves de les capes les diferents funcionalitats

4.2.1

Gestió del negoci

En el següent diagrama es veuen els components que formen part de les
operacions realitzades per l'administrador en la gestió del negoci
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Gestió del sistema

Un altra apartat reservat a l'administrador.

4.2.3

Gestió de comandes
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Al següent diagrama veurem els components que intervenen en les
funcionalitats relacionades amb el cistell

Plana web d'ajuda a la decisió

4.2.4

Memòria Tècnica

Gestió d'usuaris

L'ultim diagrama que veurem mostra els components per gestionar els usuaris i
les seves interaccions primaries amb el sistema; registre, login i modificar les
seves preferències.

4.3

Diagrames de seqüencia

Els diagrames de seqüencia son un prototip a seguir a l'hora d'implementar la
funcionalitat.
A continuació mostraré els diagrames de seqüencia de les operacions més
representatives de cada bloc

Plana web d'ajuda a la decisió

4.3.1

Memòria Tècnica

Crear família

Crear una nova família

b ens indica si la família s'ha creat amb èxit. No cal comprovar si existeix una
família amb el mateix nom donat que esta permès crear dues famílies amb el
mateix nom, però no la mateixa Id

4.3.2

Modifica família

Un cop més b indica si la operació s'ha completat amb èxit o no. La id que
passem existeix segur, això esta garantit per la interfície gràfica del sistema
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que mostra una llista de les famílies existents.

4.3.3

Eliminar família

Eliminar una família implica eliminar els tipus que depenen d'ella i per
conseqüència també els productes que s'han creat amb aquest tipus. De tot
això però s'encarrega el SGBD.

Com als casos anteriors b indica la finalització amb èxit de l'operació.

4.3.4

Eliminar usuaris

Eliminar un usuari comporta eliminar les comandes que li pertanyen,el SGBD
s'encarrega d'això però al següent diagrama mostrarem com es faria
manualment.
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Eliminar comandes

Elimina les comandes d'usuaris anònims

Es fa servir una comanda genèrica que tal valdria per eliminar les comandes
d'un usuari registrat com les comandes anònimes

4.3.6

Consultar catàleg

L'usuari selecciona les categories de productes que vol consultar i finalment
indica al sistema quantes unitats vol agregar al cistell.
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Buscar articles

El sistema cerca si hi ha productes que compleixin el criteri ( Nom) , si n'hi ha
demana la quantitat desitjada i retorna una llista amb els productes que
compleixen el criteri.
L'usuari selecciona un producte i aquest s'afegeix al cistell.
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Cistell

Totes les funcionalitats del cistell comencen amb una petició per recuperar la
llista de ítems del cistell actual

Un cop tenim el cistell a la pantalla podem interactuar amb els items amb les
següents funcionalitats.
Eliminar producte del cistell
Triem un producte i l'eliminem, el sistema demana confirmació
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Modificar producte del cistell
L'usuari indica el modificador ( positiu o negatiu) i el controlador modifica la
quantitat de l'ítem.
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Canviar producte del cistell
El sistema obté una llista de ítems relacionats i l'usuari selecciona un nou
producte, eliminem l'ítem anterior i creem un nou.

4.3.9

Consultar històric

El sistema busca els cistells d'un usuari i mostra la llista per pantalla.

Un cop s'ha obtingut aquesta llista podem fer dos accions , recuperar un cistell
o afegir els seus ítems al cistell actual.
Modificar cistell
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Afegir al cistell

Per cada ítem verifica si encara existeix, si existeix l'introdueix al cistell sinó a
la llista de “ítems obsolets”

4.3.10

Registrar usuari

Una funcionalitat molt senzilla per registrar un nou usuari
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Logejar usuari

Verifica user i pass per accedir al sistema

4.3.12

Modificar contrasenya/preferències

La mateixa operació compleix les dues funcionalitats

4.4

Model de dades

Veurem ara les tables que componen el model de dades mostrarem diferents
diagrames anàlegs a les divisions que hem fet anteriorment per una
comprensió millor de les diferents taules.
Primerament veurem les taules que es correspondríem amb el negoci
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Les claus primaries apareixen marcades amb una clau, les claus foranes amb
un #
La resta de taules contenen informació sobres les comandes i els usuaris les
veurem en un únic diagrama.

D'aquest diagrama es interessant destacar la taula Ítems, la taula ítems es va
crear per mantenir un històric de les comandes de l'usuari, els productes del
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supermercat poden canviar amb el temps, el seu preu pot pujar o baixar o fins
i tot es pot modificar les seves dades.
Els ítems es creen quan un producte s¡introdueix a un cistell i per tant tindran
sempre l'estat que tenien quan es va fer la comanda.
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5 Interfície gràfica
La interfície gràfica del projecte obté el seu aspecte principalment per l'us de
CSS i es per tant canviable modificant un únic fitxer.
Pel aspecte estàndard de la web hem

triat uns colors clars i funcionals

intentant evitar l'us d'imatges que només fan que sobrecarregar la web,
incrementant els temps de carrega.
Com que no hem fet servir cap patró de plantilles predeterminat com els que
fan servir moltes implementacions MVC vaig prendre unes decisións de disseny
comunes a totes les planes de la web.
L'estructura estàndard de la web consisteix en tres espais diferenciats, un
espai pel menú principal , un pel banner típic de les planes webs i un àrea de
treball.
Es poden veure sense contingut a la següent imatge
Les zones situades a la part superior i lateral esquerra són el banner i el menú
principal, la part central es la zona de treball
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Les mides i posicions de les zones també venen definides pel CSS per tant es
poden canviar segons les necessitats de l'usuari.
Seria molt fàcil per exemple canviar el menú principal a un menú superior en
lloc de lateral

La barra superior actualment te dos continguts, les funcionalitats relacionades
amb l'usuari i la selecció d'idioma de la web.

Tenim dues banderes per seleccionar l'idioma en que volem veure la interfície
de la web, les úniques imatges de la web, i un petit formulari per entrar
l'usuari i la contrasenya, també el boto per registrar un usuari nou.
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Quan es logeja un usuari les opcions canvien

Apareixen els botons per canviar les opcions de l'usuari i fer tancar la sessió.
Pel que fa al menú lateral mostra les següents opcions

Historic només es visible quan hi ha un usuari
logejat, mentre que admin només apareix per l'usuari
administrador.

La interfície de la web esta disponible en castellà i català, per aconseguir això
s'ha fet servir uns fitxers diccionari que es troben a la carpeta dic de la web.
S'ha triat aquesta solució en lloc de fer servir una base de dades per facilitar la
inclusió de nous llenguatges, només caldria agafar un dels fitxers diccionari, el
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de castellà o el de català i afegir la nova bandera al baner, també caldria fer
una entrada pel nou idioma a la taula “Idiomas” de la BD. Una solució
alternativa seria una taula a la base de dades que contingués les entrades que
te el diccionari, aquesta solució te el problema que si el sistema s'instal·la
dividit, la web en un hosting i la base de dades en un altre podria donar-se el
cas que no es pogués contactar amb la BD en algun moment i llavors la pagina
web estaria totalment en blanc. Per això he avaluat que es millor que els
continguts visuals de la web, en aquest cas els textos estiguin lligats a la web i
no a la base de dades.

Veurem ara les diferents interfícies que te la web per donar o demanar a
l'usuari les dades que necessita per les diferents funcionalitats que hem
dissenyat.

Primerament veurem la interfície de registre d'usuaris
Quan pressionem el boto de registre que hem vist abans apareix a la zona
principal de treball el següent formulari.
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Un cop hem omplert les dades polsem el boto “registrate” i el sistema ens
confirmara si la creació s'ha finalitzat correctament.

Veurem ara la funció del catàleg, el catàleg te dues modalitats, es pot
consultar per productes o per tipus dins d'una família.
La interfície per filtrar per producte es la següent

Els menús s'actualitzen en temps real fent servir ajax,quan triem un tipus de
producte apareix un nou menú a la part inferior.
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Un cop que hem triat el producte la opció “afegir al cistell” s'habilita i es passa
a la següent finestra.
La cerca per tipus es anàloga però només filtrem per tipus

En ambdós casos quan l'usuari selecciona la opció “Afegir al cistell” el sistema
mostra la següent finestra.
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En aquesta nova finestra l'usuari ha de triar el producte que vol afegir al cistell
i les unitats que vol afegir.
El sistema confirmara per pantalla que el producte s'ha afegir correctament.

Veurem ara la opció de cercar per paraules

L'usuari només ha d'escriure el nom del producte que vol cercar, complet o
parcial, despres si pressiona enter o fa click a qualsevol part de la web el
sistema cerca si existeix uun producte que compleixi el criteri.
El resultat pot ser negatiu
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o positiu

Si existeixen productes que compleixin el criteri el sistema demana a l'usuari
quina es la quantitat del producte que vol, per exemple nosaltres volem 10
Litres d'ajax.
Si l'usuari polsa la opció “avui tindre sort” el sistema afegira automàticament al
cistell el producte més econòmic.

Si pressiona “Veure productes” veurà una llista dels productes disponibles.
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En aquest cas la opció mes econòmica es comprar 7 unitats d'Ajax Pino a
l'Opencor , amb un cost de 2,604 Euros.
Aquesta finestra es anàloga a la “d'afegir al cistell” del catàleg, però no cal que
indiquem la quantitat.

Veurem ara la opció Cistell
La interfície mostra els productes que tenim al cistell separats per centre
comercial.

Quan seleccionem un dels productes podem triar entre 3 funcionalitats,
Eliminar el producte, Modificar les unitats del producte o canviar el producte
per un altre del mateix tipus.
Si triem eliminar el sistema ens mostrara les dades del producte i demanara
confirmació
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Per altra banda si triem modificar el sistema també ens mostrara les dades i
ens demanara quantes unitats volem sumar o restar

El sistema eliminara automàticament el producte si triem restar més unitats de
las que hi ha al cistell.
Finalment la opció per canviar un ítem del cistell primer ens mostrara per
pantalla les dades de l'ítem que hem triat per canviar i demanara confirmació
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Si confirmem el canvi el sistema cercara productes relacionats amb el que
volem modificar, o sigui del mateix tipus i ens els mostrara per pantalla

Quan triem un d'aquest productes anirem a la pantalla d'afegir al cistell
El producte del supermercat que estem canviant no apareixerà en cas que
triem el mateix producte
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La següent funció només apareix disponible pels usuaris registrats
la funció històric permet a l'usuari consultar cistells antics , un cop ha consultat
un cistell pot modificar-lo o afegir els components d'aquest cistell al cistell
actual.

La interfície que veurà l'usuari només fer click al menú serà aquesta.

Quan selecciona una comanda aquesta apareix a la zona de la dreta
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Quan triem afegir al cistell actual es possible que no tots els ítems existeixin, si
es dona el cas el sistema mostra una llista dels ítems que no s'han pogut
incorporar al cistell.

Finalment veurem ara les opcions que són accessibles només a l'usuari
administrador.
Aquest es el menú principal de l'administrador
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La part superior es manté constant mentre que la part inferior canvia depèn
de la opció que triem.
Podem veure la divisió que ja es va comentar abans entre les funcionalitats de
Negoci, tot el que implica mantenir les dades del sistema i les funcionalitats
del Sistema en aquest cas els usuaris i el manteniment de dades.
Hi ha dues funcionalitats que no s'han comentat abans, això es perquè van ser
incorporades en una segona etapa que serà comentada més endavant. En tot
cas el seu funcionament es anàleg a la resta de funcions del negoci.

Les funcionalitats del negoci són sempre les mateixes: crear, modificar i
eliminar elements, per la interfície gràfica d'aquestes funcionalitats hi ha 2
prototips que es fan servir depenent de la complexitat dels formularis que es
fan servir, aquesta distinció es va fer per no tenir la pantalla massa saturada
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en cap moment.
Les funcionalitats més simples tenen una interfície d'aquest estil

Les tres funcionalitats estan presents en pantalla al mateix temps, el formulari
de la dreta es va refrescant fent servint ajax quan triem un ítem de la llista.
Aquest tipus d'interfície gràfica la fa servir Família, Tipus i Supermercat.

La resta de funcionalitats de Negoci tenen formularis molt més grans o
necessiten filtra dades de llistes de una mida considerable es per això que fan
servir una interfície una mica diferent, bàsicament les funcionalitats crear i
modificar/eliminar no es mostren alhora com fins ara.

Aquest model el fan servir Productes, Productes dels supermercats, Ofertes i
Tipus d'ofertes
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Veurem per exemple la interfície de Producte.

Per defecte es carrega la opció de crear un nou element, tenim uns botons a la
part superior que ens permeten canviar entre la creació d'un nou element o la
seva modificació/eliminació
Aquesta es la interfície de Modificar o eliminar
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Els filtres de la part superior fan canviar la llista de productes, la part inferior
es recarrega amb les dades del producte actual permetent a l'usuari modificarlo o eliminar-lo.
Pel que fa a la part de la Gestió del sistema te una interfície similar,
manteniment es simplement un boto per inicialitzar la funcionalitat d'esborrat
de cistells inútils mentre que Usuaris mostra una llista dels usuaris del sistema
i permet a l'administrador eliminar-los o canviar la seva contrasenya
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6 Testeig
6.1

Testeig general

Durant el desenvolupament de l'aplicació s'ha tingut molt en compte la
integritat del sistema, el sistema fa servir unes interfícies comunes a totes les
funcionalitats i sabíem que això podia comportar problemes en parts ja
testejades de l'aplicació a l'hora de fer expansions.

Així doncs durant cada iteració del projecte es feia un testeig complet de les
funcionalitats de la web per comprovar que no hi hagués canvis indesitjables.

Per tal d'unificar i minimitzar els testeijos es van desenvolupar unes
funcionalitats comunes a tots els apartats que es van col·locar a una fitxer
llibreria.php. Aquestes funcionalitats omplien la interfície amb les dades que
venien de la capa de dades i eren sempre les mateixes,això permetia descartar
errors a l'hora de pintar les dades per pantalla quan s'implementava una nova
funcionalitat.

També es va implementar una planificació basada en objectius setmanals, cada
setmana es plantejava un objectiu per exemple implementar la funcionalitat
cercador. Aquesta planificació tenia inclosa una part final de testeig en la qual
es testejava tant la nova funcionalitat,com totes les funcionalitats relacionades.
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Un cop al més es feia un testeig de tota la web en l'estat en que es trobes.

Per provar les diferents capes es van dissenyar uns stubs per poder veure per
pantalla les diferents etapes, aixi doncs els stubs de la vista proporcionaven
dades falses per que es mostressin per pantalla mentre que els de les altres
capes demanaven dades i les mostraven per pantalla sense formatar per veure
si obteníem el que volíem o no.
Finalment quan es va finalitzar la programació i testeig de les capes es va fer
un testeig amb l'objectiu de comprovar si la carrega de dades de la web era
adequada. A continuació mostrarem aquest estudi.

6.2

Testeig de la plana web amb un volum de dades més
“real”

6.2.1

Introducció i consideracions inicials

Durant l'etapa de desenvolupament de la plana web he anat fent proves,
introduint productes i fent comandes fictícies però òbviament aquestes proves
no tenien un volum de dades “real”

La base de dades ha estat esborrada força vegades i no hi ha cap registre però
podem afirmar que la carrega de la web ha estat molt allunyada de els nivells
que tindrà que suportar si es fa servir amb les dades reals de un o més
supermercats.
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Així doncs per fer aquestes proves hem de tenir en compte les següents
consideracions:

– Temps de timeout en un servidor web apache.
– Definició d'un volum de dades “real”.
– Identificar els punts crítics de la web.

Temps de timeout en un servidor web apache

El temps de timeout d'un servidor apache esta fixat per defecte en 300 segons.
Des-de el punt de vista d'un usuari esperar 5 minuts perquè carregi una pagina
web esta fora de tots el límits raonables, per tant podem concloure que encara
que el servidor ens permet per defecte carregues de dades de fins a 5 minuts
el nostre objectiu ha de ser molt menor.

No es, per tant, cap problema el timeout per defecte del servidor.

Definició d'un volum de dades “real”

Com ja hem dit anteriorment les proves de funcionament de la web s'han fet
en entorns molt reduïts.

En aquest moment la BD té 16 productes en 3 supermercats diferents, que per
multiplicitat, el mateix producte en diferents supermercats vol dir que només
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hi ha uns 5 o 6 productes reals a la BD. Òbviament insuficient per fer cap tipus
de test sobre el funcionament del sistema.

Per fer les proves de rendiment ens hem marcat uns objectius de entorn els
10mil i els 12mil productes, per arribar a aquestes xifres hem consultat la base
de dades online de un proveïdor de productes de l'hogar, estimant que aquest
tipus de productes conformen aproximadament la meitat del catàleg d'un
supermercat vaig arribar a la conclusió que un supermercat que tingues tots
els tipus de productes tindria aproximadament 10mil productes, fent cerques
online també vaig trobar notes de premsa de supermercats reals que parlaven
de “més de 10.000 productes”.

Identificar els punts crítics de la web.

La pagina web te tres punts on la carrega de dades es màxima respecte als
productes que poden tenir els supermercats, aquest punts que anomenaré
“punts negres” són els següents:

– Ventana principal del catàleg dels usuaris.
– Finestra de modificació de productes de l'administrador.
– Finestra de modificació dels productes dels supermercats de
l'administrador.
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D'aquest 3 punts negres el que ha de suportar una carrega major es et tercer,
ha de suportar en el pitjor dels casos el nombre total de productes del sistema
X el nombre de supermercats del sistema.

Tot i així de cara a el servei de la web es més important la ventana principal
del catàleg dels usuaris que no les finestres de l'administrador. Es per això que
les proves es faran sobre el catàleg dels usuaris, un cop analitzats els resultats
faríem proves més extenses sobre els sistemes de l'administrador en cas que
les proves sobre l'entorn de l'usuari siguin positives.

6.2.2

Planificació de les proves

Proves a realitzar

La idea de les proves es fer anotacions sobre el rendiment del sistema amb
diferents nivells de carrega , les proves que faríem serien les següents:

– Anotar el temps de carrega dels diferents elements de la web que
depenen de la BD ( principalment el cercador)
– Anotar la mida dels elements que depenen de la BD i la mida total de la
plana web.
– Fer una estimació visual de la usabilitat dels diferents menús amb una
carrega elevada de productes, afegir nous filtres si for necessari.
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Eines que faré servir

Per fer les proves faré servir el plugin de firefox “firebug” aquest plugin permet
veure el temps de carrega d'una pagina web així com la seva mida, també es
pot veure la mida de cada component de la web.

També he programat uns algorismes molt senzills per incrementar ràpidament
el numero de productes de la BD. Bàsicament són dues funcions, una duplica
els productes de la Bd i l'altre afegeix tots els productes a un supermercat
amb un preu aleatori.

Preparant les dades per la prova

Recordem que per la base de dades del sistema un producte esta associat a
una família de productes i a un tipus de producte.

Les famílies són el que podria anomenar les diferents areas dels productes d'un
supermercat, alimentació, neteja, etc. Per altra banda els tipus serien les subcategories que pertanyen a una família concreta, per exemple dins de la família
neteja podem trobar productes per netejar la roba, els vidres, el terra i altres.

Per crear un entorn de proves adient hem creat 9 famílies principals i 31 tipus
de producte, després hem introduït 100 productes en les diferents famílies
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procurant que estiguessin distribuïts equitativament.

Proves que es faran

Tenint en compte que partirem d'una base de dades amb 100 productes i 16
productes als supermercats, anirem incrementant el numero de productes amb
la funció comentada anteriorment per tant farem proves als següents punts

– 100 productes
– 200 productes
– 400 productes
– 800 productes
– 1600 productes
– 3200 productes
– 6400 productes
– 12800 productes

Per cada punt afegirem els productes als supermercats i repetirem la prova així
tindrem 4 valors per punt. Els temps de carrega probablement oscil·laran
donat que depenen del temps de resposta del servidor també hem de tenir en
compte que el navegador funciona més lentament quan s'esta executant el
firebug.
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Es poden veure les dades a l'annex I

6.2.3

Anàlisi de les dades

A la taula annexada es pot veure com l'increment dels productes suposa un
increment lineal tant en el temps de carrega de la web com en la seva
mida,també es pot veure de forma bastant clara que el numero de productes
del supermercat no afecta en res en la carrega del catàleg això respon al seu
disseny i per tant no ens sorprèn

També podem veure que els temps de resposta per 12mil productes estan molt
lluny del timeout del servidor entorn els 3 segons i mig.

La carrega de la web no obstant deixa de ser immediata als 6400 productes es
pot notar com carrega la llista i amb 12800 la carrega es força notable
apropant-se als 4 segons, una mica més si tenint en compte el temps de
renderitzat de la web que no entra en els càlculs del firebug.

Encara que la funcionalitat de la web es manté quan provem el sistema amb
12800 productes i més de 38mil als supermercats ens plantegem si realment
val la pena carregar el sistema amb una carrega inicial tan feixuga.
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En la part de l'administrador els temps de carrega de interfície de modificació
de productes es similar. Per altra banda la finestra de modificar els productes
dels supermercats comença a presentar uns temps de carrega força molestos,
recordem que te una carrega de aproximadament uns 3 cops els productes.

6.2.4
Correccions i decisions preses a partir d'aquest
tests

Una vegada vistos els temps de carrega que tindríem en un entorn de proves
real decideixo fer uns canvis en la interfície de la aplicació. Aquest canvis són
els següents:

– Afegeixo filtres addicionals a les seccions de l'administrador, els
productes seran filtrables per família i per tipus, els productes del
supermercat per família , tipus i supermercat.
– Can vió les finestres perquè no carreguin les dades fins que no s'hagi
triat un filtre.
– En el cas del filtre dels productes de supermercat no es permet veure
tota la tabla entera, desapareix la opció “tots” al filtre per supermercat,
si es pot veure totes les famílies i tots els tipus de un supermercat.
– En les tres finestres l'estat inicial dels camps de dades passa a estar buit,
en el cas de les finestres de l'administrador s'elimina totalment, en el cas
de la finestra del catàleg es deixa el text com a referencia pels usuaris,
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aixi veuen on es carregaran les dades.
Veiem ara en captures el canvi:
La finestra principal del catàleg abans es carregava amb tots els productes
carregats

En la nova versió no precarrega els productes i esta l'espai buit
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La finestra de modificar productes

passa a ser

Quan es tria un filtre es carrega el desplegable amb els productes que
compleixen el criteri.
Els de la finestra de crear i modificar productes dels supermercats son analogs
al de crear i modificar productes per tant no els mostraré.

7 Expansió de funcionalitats
Un cop ja teníem dissenyades i implementades les funcionalitats comentades
fins ara es va introduït un nou element a la web, les ofertes.
Encara que ja s'havia tingut en compte la possibilitat d'incloure-les el disseny
inicial no les contemplava per tant s'havia de fer una expansió del disseny
original.

Pel que fa al model conceptual les ofertes serien una nova entitat relacionada
amb els productes del supermercat, una oferta pertany a 1 producte del
supermercat, que pot tenir 0..n ofertes i te una data fi i una data inici.
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Per altra banda les ofertes no impliquen nou cas d'us sinó un flux alternatiu
quan es vol inserir un element al cistell.

Quan un producte te una oferta el sistema mostrara per pantalla les ofertes
disponibles. L'usuari pot decidir fer servir el preu normal o incorporar una de
les ofertes al cistell.
Per descomptat les ofertes també impliquen canvis a nivell de la interfície.
Primerament les ofertes són
destacades al catàleg, en verd si
encara no s'acaben i en vermell si
estan properes a la data
d'expiració
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Un cop arribem a la finestra d'afegir producte al cistell si triem un producte
amb ofertes es modifiquen les opcions

Podem veure les ofertes que te el producte i decidir si volem afegir el producte
amb preu en oferta o a preu normal, també hi ha un petit pop up que es pot
veure a la pantalla que informa a l'usuari que els productes en un color
diferent tenen ofertes, aquest pop up també apareix a la finestra principal de
catàleg.

Pel que fa la model de dades es van crear dues taules noves, una tipus
d'ofertes i una amb la informació de les ofertes.
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La taula “tipos_ofertes” es fa servir només per crear noves ofertes, son motlle
per evitar tenir que introduir totes les dades de la oferta cada vegada
per altra banda podem veure que “ofertas” esta relacionat amb producto i
familia quan això no seria estrictament necessari, donat que a partir del
producto_supermercado amb el que esta relacionat podríem obtenir el seu
producte i la seva família. Aquest caps es van introduir perquè la cerca a la
web fos més immediata, tal i com esta construït el catàleg ens interessa saber
ràpidament la família i el producte associat a una oferta, es per això que
existeixen aquest camps.
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8 Planificació i estudi econòmic del projecte.
La planificació del projecte es va fer en diferents etapes que explicaré a
continuació.

Primera fase: Estimació de les necessitats del sistema.
En aquesta fase es va estimar quines serien les funcionalitats del sistema,
també es va fer un disseny preliminar dels diferents components del sistema i
una estimació de les dades que tindríem que emmagatzemar de cara a
dissenyar la base de dades.

Segona fase: Estudi de les eines necessàries pel desenvolupament de
la web.

En aquesta fase es va decidir

fer una implementació molt senzilla de la web

fent servir php.

Tercera fase: implementació mitjançant stubs de la interfície bàsica.
Es va fer una petita implementació de la web amb dades falses per definir
l'estructura de la web (menú,baner,àrea de treball) durant aquesta etapa es
fan patents les limitacions d'una implementació exclusiva amb html i php.
S'incorpora javascript i ajax a la web per donar un major dinamisme

Quarta fase: Implementació de les funcionalitats de la web
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S'implementa les funcionalitats MVC, es fa una llibreria de funcionalitats
bàsiques per la web que farà servir el controlador. Disseny preliminar de la
base de dades per poder implementar les funcionalitats bàsiques.

Cinquena fase: Es modifica el sistema de treball
Per optimitzar el rendiment s'opta per adoptar un cicle de treball setmanal,
cada setmana es plantejaran uns objectius amb diferents etapes ,
revisió/modificació del disseny, implementació i testeig. Al començament de
cada cicle es revisa si els objectius previs s'han complert. Aquest canvi esta
inspirat en el sistema Scrum i va ser suggerit per coneguts que el fan servir a
la seva empresa.
Amb aquest metode es finalitza la implementació de les funcionalitats inicials.

Sisena fase: Expansió de les funcionalitats inicials, revisió general del
codi.

Durant aquesta etapa es va fer una extensió del disseny original, per implantar
les ofertes,també es va fer una revisió del codi per comprovar la coherència de
les parts més antigues amb les parts més noves donat que un major
coneixement de les eines de programació permetia fer codi més net.

Setena fase: proves finals i documentació del projecte.
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La fase final, es van realitzar proves totals de funcionament del sistema i
després de corregir els errors o mancances que es van detectar es va passar a
documentar el projecte. Durant el desenvolupament de la web però ja es va
anar fent petites documentacions en brut per tal d'agilitzar aquesta ultima
etapa.

8.1

Diagrama de gantt

Realitzar un diagrama de gantt pel projecte es una tasca força difícil donat que
per raons alienes al projecte, de feina i extra-profesionals hi ha hagut moltes
èpoques en les que el projecte ha estat gairebé aturat o en les que només he
pogut dedicar un parell d'hores diaries. Per simplificar el diagrama es farà com
si el projecte s'hagués realitzat en 6 mesos, des de el juny fins al desembre.
Això es fa per facilitar l'estudi econòmic i per no tenir un gantt mastodòntic
amb dies i dies en que el temps real de treball han estat 2 hores o menys.
Se que aquesta decisió no s'ajusta a la realitat però per altra banda si el
projecta hagués estat desenvolupat professionalment si que hi hauria hagut
una dedicació “full time” com la que mostrara el gantt.

8.2

Estudi econòmic del projecte

Aquest projecte no esta orientat a un us comercial i com ja he comentat abans
ha estat desenvolupat durant un llarg període de temps, amb poc temps de
treball en cada sessió, per això les consideracions econòmiques es faran
basada en el gantt anterior.
El hardware i el software que s'ha fet servir per realitzar el projecte o es
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gratuït, en el cas del software, o ja els tenia abans de començar a
desenvolupar el projecte, cas del hardware. Per tant no es contaran en el cost
del projecte.
Analitzem les hores del projecte segons el gantt:

Veurem els diferents rols que han intervingut:

Anàlisis dels requeriments, Especificació i Disseny : Analista
Programació , testeig i Documentació : Programador

No s'apliquen rols de Dissenyador, donat que no s'ha fet una feina de disseny
intensiva, ni de director donat que un director en un equip de 1 persona no te
molta feina.
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Analitzarem ara quantes hores s'han dedicat en cada un d'aquest rols.

Les dues primeres etapes del projecte son purament feina de anàlisis, això
comporta 13 dies de feina
Les següents etapes en les que es fa una implementació inicial i l'aprenentatge
de les noves eines correspon al programador en total són 18 dies.
Durant la següent etapa es dissenya la llibreria bàsica del sistema, això també
correspon al programador, aquesta feina es molt important perquè serà usada
per tots els components del sistema, amb el desenvolupament i el testeig
s'inverteixen 20 dies.

Durant la següent etapa es comença a fer servir la filosofia de treball basada
en setmanes, els dos primers dies de la setmana, aprox., es farà feina
d'anàlisis, els dos dies següents es programara la funcionalitat planejada per
aquesta setmana i el cinquè dia es farà un testeig de la nova funcionalitat.
Aquest etapa dura 21 dies per tant podem contar 9 dies per la feina d'analista
i 12 pel programador.

La següent etapa comporta la expansió del sistema, donat que s'han de
modificar estructures ja creades les etapes són més llargues, en lloc d'un cicle
de 7 dies es fa un de 10, amb 4 dies de disseny, revisió i ampliació dels models
ja creats i 6 dies de programació/testeig.

Finalment l'ultim més es dedica a la revisió general del sistema, solventant els
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bugs que es van trobar i la documentació 30 dies més per la feina de
programador.

Els nombres finals series:

Feina d'analista : 26 dies

Feina de programador : 86 dies

Contem una jornada d'unes 6 hores tenim que s'han invertit :

156 hores de feina d'analista

516 hores de feina de programador

Si contem un sou base d'uns 50 euros per l'analista i uns 30 euros pel
programador tenim que el cost total del projecte seria de 22380 euros per un
total de 672 hores de feina.
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9 Instal·lació del sistema
El pfc esta estructurat com una pagina web normal i corrent per tant la
instal·lació es tan senzilla com pujar tots els fitxers de la pagina web al
servidor de l'usuari, o a la carpeta si estem treballant amb un servidor local.

El servidor ha de ser un Apache amb php 5, la maquina amb la que s'han fet
les proves no era especialment potent per tant el sistema tindria que funcionar
correctament en qualsevol servidor mitjanament modern.

La base de dades del sistema ha de ser mysql 5.1 o superior, els fitxers del
projecte tenen diferents zips amb bases de dades precarregades amb dades de
mostra, també hi ha una amb només les sentencies de creació de les taules.

Un cop instal·lat la web i la base de dades s'ha de configurar en l'arxiu de
connexió les dades per connectar amb la base de dades.
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10
Possibles expansions del sistema i
Conclusions
Encara que el sistema esta actualment en un estat funcional son moltes les
funcionalitats que es podrien afegir per millorar la usabilitat del sistema.
Proposaré aquí 3 funcionalitats que em vaig plantejar però que no estan
integrades al sistema:
– Anàlisis de l'històric de cistell per suggerir productes a l'usuari: Aquesta
funcionalitat no requereix dades addicionals i de fet ja esta mig
implementada a nivell de funcions internes. Existeix una funció a la
llibreria “show_pedido_usual” que mostra a l'usuari els ítems que
apareixen a les seves comandes més de X vegades, en la implementació
actual més de la meitat. Només caldria crear una interfície per ficar al
cistell els productes que apareixen a aquesta llista, un o tots segons la
decisió de l'usuari. No va ser inclosa per falta de temps per testejar-la .
– Comunicació user-admin per notificar canvis de preus: Aquesta
funcionalitat només esta plantejada però no te cap programació al
darrera, consistiria en una opció extra en l'apartat cistell que permetes a
l'usuari reportar a l'administrador una diferencia entre el preu que
apareix a la web i el preu real del supermercat. Caldria crear una nova
taula a la base de dades per emmagatzemar aquest canvis, nomñes
caldria guardar id del producte , preu de la web i preu real. Per la banda
de l'administrador caldria crear una interfície per validar o denegar
aquests canvis.
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– També hi ha creades unes funcions d'estadística “get_num” a la llibreria
que podrien ser útils per l'administrador, caldria fer una interfície per
veure-les o posar-les a l'apartat manteniment.
– Finalment caldria una eina per comunicar l'usuari amb l'administrador, la
forma més normal i senzilla seria via e-mail.
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Conclusions
La part més interessant d'aquest projecte ha estat adaptar la mentalitat de
programació d'una aplicació clàssica a una aplicació web.
No són moltes les assignatures de la carrera que estan orientades a la
programació web però es una realitat que el mercat laboral tendeix molt a les
aplicacions via web ja sigui per donar un servei al public com poden ser webs
d'entitats publiques com la AEAT , RENFE o d'altres; o fins i tot per crear
aplicacions per l'us intern en un entorn empresarial com poden ser plataformes
com Sitimat d'us en una empresa del sector navilier del país.
Una de les decisions que vaig tomar al començament del projecte va ser la de
desenvolupar tot el projecte manualment, es a dir no fer servir cap de les
solucions basades en frameworks que hi ha al mercat. Aquesta decisió, que
sense cap mena de dubte va fer que la feina fos molt més lenta del que hages
sigut després d'haver apres a manejar el framework, la vaig prendre perquè
durant els anys d'estudi a la universitat he arribat a la conclusió que no pots
entendre un sistema fins que no intentes desenvolupar un propi.
Si hagués optat per fer servir un framework sense cap mena de dubte hauria
acceptat les decisions de disseny d'aquest framework com les correctes,
comunicació entre capes, disseny tot hauria estat determinat per altres
persones i jo només hauria tingut fer-les servir sense plantejar-me si es podia
fer d'una altre manera o si hi hauria una manera millor de fer-lo.
No dubto que després de prendre les meves pròpies decisions en aquest camps
estic més preparat per estudiar un framework si es que tinc necessitat en el
futur i comprendre millor que fa i com ho fa veient les diferencies entre el que
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jo vaig fer i el que fa el framework.
Aixi doncs quedin aquestes conclusions no pel tribunal sinó per un futur
estudiant que llegeixi aquesta memòria,no dubtis a fer les teves pròpies eines
perquè el projecte no es només el primer pas cap a un futur laboral sinó
l'ultima lliçó de la universitat que s'ha de fer un mateix.
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Annex I Dades i referencies testeig de la web

num_produ T carreca
cte
cataleg

Mida del
cataleg

Mida llista
prod

T carrega
llistat prod

Num prod
supermerca
ts

100

82ms

2.6kb

1.5kb

64ms

16

100

93ms

2.6kb

1.5kb

70ms

116

100

79ms

2.6kb

1.5kb

88ms

216

100

77ms

2.6kb

1.5kb

80ms

316

200

133ms

3.1kb

1,9kb

84ms

16

200

150ms

3.1kb

1,9kb

82ms

216

200

122ms

3.1kb

1,9kb

77ms

416

200

120ms

3.1kb

1,9kb

121ms

616

400

259ms

4.1kb

2.8kb

140ms

16

400

203ms

4.1kb

2.8kb

134ms

416

400

187ms

4.1kb

2.8kb

145ms

816

400

184ms

4.1kb

2.8kb

142ms

1216

800

429ms

6.2kb

4.5kb

274ms

16

800

315ms

6.2kb

4.5kb

221ms

816

800

381ms

6.2kb

4.5kb

311ms

1616

800

288ms

6.2kb

4.5kb

300ms

2416

1600

749ms

10.1kb

7.9kb

462ms

16

1600

479ms

10.1kb

7.9kb

476ms

1616

1600

570ms

10.1kb

7.9kb

476ms

3216

1600

487ms

10.1kb

7.9kb

475ms

4816

3200

1.34s

16.4kb

15.1kb

1.21s

16

3200

970ms

16.4kb

15.1kb

1.09s

3216

3200

1.07s

16.4kb

15.1kb

1.05s

6416

3200

953ms

16.4kb

15.1kb

1.21s

9616

6400

2.92s

30.4kb

29kb

1.93s

16

6400

1.93s

30.4kb

29kb

1.65s

6416

6400

1.84s

30.4kb

29kb

2.44s

12816
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6400

1.94s

30.4kb

29kb

2.57s

19216

12800

3.71s

64.6kb

57.3kb

3.3s

16

12800

3.45s

64.6kb

57.3kb

3.44s

12816

12800

3.68s

64.6kb

57.3kb

3.64s

25616

12800

3.69s

64.6kb

57.3kb

3.23s

38416
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