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1. INTRODUCCIÓ 

 

La introducció d’aquesta memòria té com a finalitat donar una visió general dels objectius 

i motivació del projecte, i també servir com a guia del lector a través del document. 

El projecte s’emmarca en la modalitat B, per tant, ha estat desenvolupat en una empresa 

real, en aquest cas, Omitsis Consulting S.L. La supervisió ha estat a c{rrec d’Oriol Mercadé 

Figueras, Enginyer  Superior d’Inform{tica també per la Facultat d’Inform{tica de 

Barcelona. 

 

1.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

Aquest projecte consisteix en la realització d’un programa de censos i del 

desenvolupament d’una xarxa social per l’associació d’Escoltes Catalans, tot això dintre un 

context genèric d’intranet privada per a l’associació. 

A grans trets l’associació dels Escoltes Catalans és una associació d’agrupaments i 

persones voluntàries que es dediquen a l’ensenyament en el lleure. Per les característiques 

de l’associació, necessiten, per llei, mantenir un cens actiu de totes les persones que hi 

formen part. S’aprofita aquest fet per crear una intranet, ja que aquesta associació es pot 

beneficiar molt d’un espai privat a Internet. S’ha de pressuposar que només tenen 

coneixements inform{tics a nivell d’usuari. Així doncs, el programa de censos es queda 

englobat en un context de intranet. 

Un programa de censos, com el seu nom indica, és una aplicació capaç de censar totes les 

persones de l’associació i de pas extreure informacions i estadístiques que siguin d’interès 

per a la mateixa associació. El programa ha de controlar totes les dades rellevants de les 

persones i mantenir un historial d’aquestes, així com tota la informació que relaciona la 

persona en qüestió amb l’associació, i també tot el context de l’associació. La informació 

que gestiona el programa pot ser de car{cter privat així que s’ha de gestionar l’accés a 

aquesta. 

La idea és anar ampliant la intranet amb tot tipus d’aplicacions, una d’elles, és la que 

també forma part d’aquest projecte, una xarxa social. Una eina per cohesionar i unir les 
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diferents persones de l’associació i on puguin compartir de manera més r{pida i còmode 

experiències i vivències. 

Una xarxa social és una eina de comunicació social a través de la web. En aquest projecte la 

xarxa social té la peculiaritat que és privada i exclusiva per només els membres de 

l’associació. Els usuaris o integrants de la xarxa social són els membres de l’associació. 

Tota la informació que un usuari vol compartir, serà única i exclusivament compartida 

amb membres de la mateixa associació. La xarxa social té maneres diverses de compartir 

la informació, ja sigui a través de simples missatges escrits, fotos o calculat de semblances 

entres els usuaris. 

El projecte és la creació de la base de la intranet sobre la qual es construeixen les dues 

primeres aplicacions: el programa de censos i la xarxa social. 

 

1.2 ORGRANITZACIÓ DE LA MEMÒRIA 

La memòria est{ organitzada per capítols que segueixen l’ordre cronològic en el que s’ha 

desenvolupat el projecte. 

Es començarà per un anàlisis de la situació i s’explicaran els conceptes bàsics i necessaris 

per entendre la totalitat del problema en els apartats 2 i 3. Es continua per un anàlisis de 

requisits  i especificació de casos d’ús a l’apartat 4 que comportarà un disseny del sistema, 

explicat a l’apartat 5, i s’acabar{ amb l’explicació de la implementació d’aquest, apartat 6, i 

les seves proves, a l’apartat 7. 

A continuació s’explicar{ de quina manera s’ha procedit en el desenvolupament del 

projecte i s comentaran els costos i altres an{lisis sobre el desenvolupament en l’apartat 8. 

Es far{ un balanç dels objectius i s’explicaran conclusions generals a l’apartat 9.  

A l’apartat 10 es podr{ trobar totes les referències que s’han fet servir pel 

desenvolupament d’aquesta memòria i que per tant, també han estat útil en el 

desenvolupament del projecte. 
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1.3 MOTIVACIÓ 

Aquest projecte ha estat realitzat a través del conveni de pràctiques en empresa. 

L’empresa ja fa temps que va proposar a Escoltes Catalans unes bases d’intranet amb 

vàries aplicacions i construïda de manera ampliable per afegir tantes funcionalitats com 

calguessin. 

L’acord es va congelar per part d’Escoltes Catalans, ja que el seu finançament depèn de 

subvencions de la Generalitat i els integrants de l’associació hi són de forma volunt{ria. 

Igualment, l’associació d’escoltes catalans, per llei, ha de mantenir les persones censades. 

Ja disposava d’un programa que els hi va manufacturar una altra empresa però amb vàries 

desavantatges, una de les quals és que el programa no feia servir programari lliure i la 

llicència de la base de dades s’havia de renovar i ampliar. 

Això va provocar el desbloqueig per part d’EC i va fer que tiressin endavant el projecte 

d’intranet però baixant la despesa al mínim i només demanant la funcionalitat que era 

absolutament indispensable: un programa de censos. 

Escoltes Catalans tenia ganes de canviar de format i entrar a la web 2.0 i aprofitar les 

últimes tecnologies i , tot i que no s’hi pot llençar de ple, fa el primer pas. 

Des del primer moment em vaig interessar per aquest projecte, tot i que no he estat mai 

part d’aquesta associació, he estat en altres de caire molt similar i molts coneguts al final sí 

que hi han acabat en aquesta associació, i la conec de ben a prop. Transmet uns valors als 

infants que costen d’adquirir en la societat d’avui en dia, i tot això ho aconsegueixen a 

través d’un esforç totalment desinteressat. Amb el que a llarg termini fa un bé a la societat 

que és difícil d’igualar. Em va sembla molt interessant ajudar a aquest tipus d’associació 

encara que sigui a través de l’empresa en la qual feia pr{ctiques. 

Vaig entrar al conveni de pràctiques amb empresa amb la idea de fer el Projecte Final de 

Carrera a l’empresa. All{ em van oferir diferents projectes tot i que em van deixar clar que 

per temps i calendaris els hi anava molt bé que em dediqués en aquest projecte. Deixant de 

banda els motiu personals explicats, després de veure la complexitat del projecte, en el 

qual no només és un simple programa de censos si no una aplicació distribuïda a Internet, 

va fer que encarés amb moltes ganes aquest projecte. 
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Més endavant, fent la primera reunió amb el primer director del projecte, em va 

recomanar que afegís una mica més de complexitat en el projecte i afegir una segona part. 

Ja que el context de la intranet ja està muntat, perquè no fer la següent funcionalitat? 

Perquè no fer de la intranet una mica més web 2.0 i afegir una petita xarxa social? Una eina 

que ajudar{ a cohesionar els integrants de l’associació? Cal tenir en compte que el primer 

director del projecte és el President dels Escoltes Catalans i que apostarà per qualsevol 

ampliació. La seva paraula potser és la més valuosa alhora de valorar requisits. 

Existeix, produïda per un start-up de la UPC (DAMA-UPC, Sparsity Techonologies), una 

nova base de dades especialitzada en grafs dispersos, anomenada DEX. Aquesta base de 

dades és molt interessant des de el punt de vista acadèmic ja que ha estat poc usada, pel 

seu àmbit acadèmic, però té uns resultats de rendiment molt bons. 

No cal estudiar gaire a fons l’estructura de les xarxes socials per veure que tenen forma de 

graf, i l’ús d’una base de dades com DEX pot ser molt interessant tant per veure el 

rendiment com per estudiar les xarxes socials. Aquesta xarxa social té la característica que 

no serà molt gran però es pot agafar com a model per xarxes socials més grans. Que estigui 

implementada amb un base de dades de forma graf fa que en sigui molt fàcil després 

l’estudi analític d’aquesta. I també que se’n puguin treure conclusions interessants. 

La suma de tot això ha provocat un interès i motivació molt grans alhora d’encarar 

dissenyar i implementar aquest projecte. 
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2. ANÀLISI PREVI 

 

Abans de començar és necessari realitzar un estudi previ per saber quina és la situació i la 

problemàtica del censat d'Escoltes Catalans, i així poder buscar la solució que més s'adeqüi 

al cas. D'aquesta manera obtindrem els principals objectius del projecte i es podrà 

realitzar la planificació d'aquest. 

 

2.1 ESTUDI DEL CAS 

Per entendre quina és la problemàtica de l'associació i escollir la millor solució és 

necessari realitzar un petit estudi de la situació actual. S'ha de tenir en compte que 

l'associació ja disposava d'una solució antiga al seu problema però que ha resultat ser 

inadequada i insuficient. 

Com que l'associació mateixa ha decidit no només concentrar-se en el censat de les 

persones sinó també fer ús de les noves tecnologies per realitzar tota la resta de tasques 

que du a terme, en aquest petit estudi, no només em centraré en el programa de censos, 

sinó que tindrà un enfocament general per englobar tots els problemes de l'associació. 

Al final, el producte que l'associació espera ha de ser útil per realitzar totes les tasques que 

l'associació du a terme, per tant, tot i que en aquest projecte sigui només el 

desenvolupament d'una part d'aquest producte, cal englobar totes les necessitats del 

client per fer un producte complet i modulable per tal que no es quedi obsolet al mínim 

intent d'ampliació. Així doncs, es tenen en compte totes aquelles funcionalitats que ara no 

s’implementaran però sí que ho faran en un futur pròxim i que per tant, han d'estar 

incloses en un disseny general del producte que l'associació d'Escoltes Catalans demana. 

En aquest estudi, començarem llistant totes les consideracions generals per part del client 

(l’associació d’Escoltes Catalans) i descriurem la situació actual per després fer un petit 

anàlisis de tots els paràmetres que afecten el projecte. 
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Abans de fer tot això, però, cal fer una petita descripció de l’Associació dels Escoltes 

Catalans per poder entendre la totalitat del projecte. A continuació hi ha una petita 

explicació del domini del problema, perquè algú que no hagi sentit mai a parlar 

d’escoltisme se’n pugui fer una idea: 

2.2 ESCOLTES CATALANS 

A l’associació dels Escoltes Catalans es dur a terme un projecte educatiu que ajuda a 

formar persones sinceres, actives i compromeses. On nois i noies participen en projectes i 

activitats, des d'una excursió de cap de setmana fins a la descoberta d'un país llunyà. Tot 

l'any, infants i joves creixen junts sota la responsabilitat dels i les caps, joves competents 

que han rebut una àmplia formació. 

Els caps dediquen part del seu temps lliure a transmetre una sèrie de valors a les noves 

generacions sense esperar res material a canvi; una font d'enriquiment personal 

incomparable. L'escoltisme és el major moviment infantil i juvenil del planeta, amb quasi 

40 milions de persones i presència a la pràctica totalitat dels països. Escoltes Catalans és 

membre de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, que aplega i representa 

l'escoltisme del nostre país a nivell nacional i internacional. 

Per tant, les persones que formen part d’aquesta associació són d’edats diverses i tenen 

tots rols ben diferenciats, bàsicament es pot dir dir que hi ha uns beneficiats del projecte i 

uns altres voluntaris que amb el seu esforç fan possible aquest projecte educatiu. 

Per continuar formant-se una idea, cal explicar el concepte de cau o agrupament. El cau és 

un lloc de trobada, on s'apleguen infants, joves i caps per dur a terme activitats o preparar-

ne de noves. És el punt de partida dels projectes. L'agrupament és un espai de llibertat, 

d'expressió i d'iniciatives on el nostre escoltisme es viu quotidianament, i des de on 

cadascú contribueix a fer viure el projecte d'Escoltes Catalans. 

Cal saber que a cada cau, els nens s’agrupen per grups d’edats anomenats unitats. 

Cadascuna realitza diferents activitats amb uns objectius concrets, que responen a les 

necessitats específiques dels nois i noies. Les unitats o etapes educatives són: 

 Follets (6-9 anys). Els infants aprenen a compartir i a ser persones més 

autònomes. 

 Llops (9-12 anys). Les nenes i nens aprenen a conviure i a treballar en equip. 

Comencen a tenir els seus propis valors. 
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 Raiers (12-15 anys). Els nois i les noies desenvolupen el caràcter i enriqueixen la 

seva personalitat. 

 Pioners (15-17 anys). És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les 

ambicions. Noies i nois esdevenen els veritables protagonistes de la vida de la 

unitat. 

El clan (17 anys en endavant) és un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb 

força autogestió, tot duent a terme un projecte propi. En general són menors d’edat que 

encara no es poden fer responsables de cap unitat i per tant ajuden els caps en el seu 

voluntariat. 

Els caps són els responsables de cada grup d’unitat. Són joves educadors i educadores que 

assumeixen una important responsabilitat, però a canvi s'enriqueixen com a persona 

constantment. 

Una de les activitats més importants del Escoltes Catalans són els campaments. Sortides a 

la natura amb el conjunt de la unitat sota la responsabilitats dels seus responsables, és a 

dir, dels caps. La durada és variable i durant aquests es realitzen nombroses activitats 

lúdiques i educatives.  

Fins i tot es poden realitzar campaments a l’estranger. No només campaments,  els 

Escoltes Catalans realitza altres tipus d’activitats a l’estranger, camps de treball, camps 

internacionals, en definitiva projectes de cooperació per al desenvolupament. 

A grans trets, els valors amb els quals es treballa en aquest projecte educatiu que es du a 

terme a l’associació d’Escoltes Catalans són els següents: 

 La laïcitat: consideren les diferències de pensaments com a font d'enriquiment 

per a cadascú. 

 La coeducació: aprenen conjuntament noies i nois, educant des de i per a la 

igualtat. 

 La catalanitat: com a pas previ per conèixer i respectar la pluralitat d'identitats i 

cultures que enriqueixen el planeta. 

 La participació social: s’impliquen en tot allò que els afecta. 

 La solidaritat: treballen de manera activa i conscient en pro d'una societat més 

justa i més lliure. 
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 La democràcia: participen en els òrgans de debat i decisió, tot respectant majories 

i minories. 

 La sostenibilitat: es responsabilitzen de preservar el medi natural. 

 

2.3  CONSIDERACIONS GENERALS 

La intranet d'Escoltes Catalans ha de suposar més que la implantació d'una nova 

tecnologia o programa. Ha de suposar un nou enfoc estratègic de les tecnologies de la 

informació que garanteixi l'escalabilitat i l'ampliació de l'ús i les funcionalitats que es 

requereixin a cada moment. 

S'hauran de tenir en compte varis aspectes que  hauran d'estar alineats amb l'estratègia i 

valors de l'associació: 

 

2.3.1 CONSIDERACIONS DE SOFTWARE: 

Cal minimitzar les despeses en llicències reaprofitant al m{xim el programari lliure. S’ha 

de tenir en compte la utilització de gestors de continguts (CMS) com Drupal Joomla, Plone; 

la utilització de frameworks de desenvolupament (Symfony, Zen, Pylon) i sistemes 

d’abstracció de dades (Propel, Doctrine, Hibernate...). 

Per maximitzar el reaprofitament de codi, treball en equip de vàries empreses o tècnics, 

garantia d’èxit, minimització de despeses en desenvolupament i reaprofitament de codi, 

cal basar-se en una estandardització de tècniques de programació en tots els llenguatges: 

 Per al cas de PHP, .NET, Python, cal intentar sempre que sigui possible frameworks 

de desenvolupament que estandarditzen el procés de desenvolupament 

d’aplicacions webs i sistemes de templates. 

o S’assegura un desenvolupament documentat i estàndard 

o Mantenible per més d’una empresa al llarg del temps 

o Ampliable, modulable, segur i estàndard 

o Barat de desenvolupar. 

 SQL: intentar usar capes d’abstracció de dades per no dependre d’un sol Sistema 

Gestor de Bases de Dades (SGBD) 
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o Possibilita el canvi de la BD 

 HTML: maquetar segons l’est{ndard de la W3C1 

o Per assegurar l’accés amb persones amb discapacitats 

o Per assegurar un bon posicionament en buscadors 

o Per assegurar la comptabilitat entre navegadors. 

 CSS: seguir també els estàndards de programació de la W3C, pels mateixos motius 

anteriorment esmentats. 

Caldria seguir una estratègia d’integració entre les enes existents i les noves a implantar. 

Per exemple, unir a un sol usuari i password l’accés a les eines seria un dels objectiur a 

contemplar alhora de dissenyar el producte final. O cualsevol altra estratègia al respecte: 

open ID o autenticació autom{tica. S’ha de trobar una manera eficaç de compartir les 

dades entre sistemes o bé de traspassar les dades existents al nou sistema. Cal trobar un 

punt acceptable entre cost i integració. 

També es considera necessari documentar tècnica i funcionalment cada eina de manera 

centralitzada. 

Per últim cal considerar l’accessibilitat a persones amb discapacitats a totes les eines i 

maximitzar-la. 

 

2.3.2 CONSIDERACIONS DE SEGURETAT 

S’ha de tenir alguna estratègia de backups i recuperació de desastres, per exemple, 

automatització de backups i documentació del procediment a seguir per la recuperació. 

També s’ha de tenir alguna estratègia de seguretat. S’ha de valorar i tenir presents alhora 

de produir una solució els següents apartats: 

 Mesures de control contra software maliciós, per exemple, comptar amb antivirus i 

antispam.  

 Executar auditories de seguretat en els servidors. 

 Revisió i gestió de drets d’accés (credencials) per usuaris i perfils 

                                                                 

1
 El World Wide Web Compendium és una associació que es dedica a crear estàndards per la web. 
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 Controls contra atacs. Tant amb mesures preventives (reduir vulnerabilitats, 

impacte, probabilitat d’ocurrència) com amb mesures detectives (indicadors de 

risc, alertes, explotació de registres, quadres de comundament) i correctives 

(controls compensatoris, resolució definitiva) 

 Controls d’integritat, fiabilitat, disponibilitat, confidencialitat, operativitat, nivell 

de servei, eficiència, tecnològic. 

Per últim, cal considerar temes de control i planificació de seguretat, amb alertes de 

sobrecàrrega i tenir algún pla de creixement. 

 

2.3.3 CONSIDERACIONS LEGALS 

Bàsicament, comprovar i mantenir les normatives de la LOPD. 

 

2.3.4 CONSIDERACIONS DE HARDWARE 

Tenir estratègies de maquinari i trobar una solució equilibrada entre outsourcing i 

internalització, maximitzant la capacitat operativa i minimitzant els costos i els riscos. 

 

2.3.5 CONSIDERACIONS HUMANES 

Tenir en compte el trasp{s d’usuaris de les eines i tenir estratègies de gestió de canvi. 

 

2.4 SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment l'associació ja disposa d'una sèrie d'aplicacions i programes que estan fetes en 

diferents tecnologies i no estan integrades entre sí. A continuació es desglossa aquesta 

llista tot fent un anàlisi tecnològic, cost d'integració, cost de migració i llicència. 
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Tecnologia 
Cost 

Integració 

Cost 

Migració 
Llicència 

Pàgina Web PHP No val la pena Baix -------- 

Programa de censos .NET+SQL Server 
Mig (via 

Symfony) 
Alt 

Propietari + Servidors de 

pagament 

Comptaagrupes desconeguda Alt Alt desconeguda 

Plantilla web 

agrupaments 
HTML ------- Baix ------ 

Servidor de correu 
Squirrelmail + 

nutsmail 
Mig Mig Open source 

CRiD 
PHP+MYSQL 

(PMB) 
Mig Alt Open source 

Butlletí electrònic ----- ----- Baix ---- 

Espai FTP a la web 

 

----- Baix ----- 

Maquinari Servidors antics ------ Mig ----- 

1.0.1 Taula de la situació actual tecnològica dels Escoltes Catalans 

 

Aquest quadre és una representació de l'estat actual de les aplicacions i funcionalitats 

existents a l'associació. 

Com que en el marc del projecte em centro bàsicament en el programa de censos, a 

continuació passo a descriure les carecterístiques del programa que tenen actualment. 

L'actual gestió de censos és un programa fet a mida amb tecnologia .net i SQL Server. 

Gestiona les dades personals de tots els socis. 

Punts forts: 

 Fet a mida: s'adapta molt bé a les necessitats d'EC 
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 Part de l'aplicació és accessible via web pels agrupaments 

Punts febles: 

 Per accedir-hi en perfil administrador es necessita un programa instal.lat en el pc  

 El programa d'administració s'ha dexecutar amb un sistema operatiu windows (de 

pagament) i no permet la execució en entorns linux o mac 

 La web està feta en .Net, per tant el servidor requereix el pagament de les llicències 

d'un servidor windows. 

 La base de dades és SQL Server, és una base de dades de pagament que requereix 

llicències de Microsoft 

 No està vinculat al cobrament de quotes 

 Els socis que no són d'un agrupament no poden accedir-hi 

 No permet emmagatzemar dades històriques 

L’associació vol ampliar les funcionalitats d’aquest programa, i donat les característiques 

d’aquest només hi ha dues possibles solucions per poguer ampliar les funcionalitats:  

    1) L'empresa que ha desenvolupat el software existent l'amplia 

          2) Es crea l'ampliació fora del marc del software existent i dins del marc de la intranet. 

 

XARXA SOCIAL 

Respecte  la xarxa Social, degut a la actualitat de la idea, Escoltes Catalans no disposa de 

cap referent ni de cap eina que satisfacin aquestes noves funcionalitats. 

 

2.5 ANÀLISIS DELS OBJECTIUS 

El quadre de l’apartat anterior serveix per realitzar el mapa de ruta per assolir els 

objectius plantejats en el projecte de la intranet. Aquest mapa de ruta es podria resumir en 

els següents punts (que es desenvoluparan en detall durant els següents punts): 

 Construir una base tecnològica que a partir d'ara anomenarem Intranet-core o 

Core, s'haurà de definir la base de dades centralitzada, els seus camps i les 

funcionalitats que s'han de programar que no encaixen en cap paquet de software 

lliure existent. 
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 Migrar la pàgina web d'escoltes a un gestor de continguts opensource potent, 

contrastat, i escalable. En aquest cas es recomana l'ús de DRUPAL2, i integrar 

l'apartat d'usuaris amb Intranet-core. 

 Integrar el programa de censos amb Intranet-core i complementar-lo fent un 

mòdul per Intranet-core dedicat a aquest punt. 

 Cal fer una presa de requeriments més específica per determinar les necessitats de 

comptaagrupes i estudiar el que hi ha ara. 

 Integrar el que fins ara es feia amb plantilles web d'agrupaments amb el gestor de 

continguts de la web principal. 

 Revisar el servidor de correu existent, càrrega, estabilitat, seguretat (spam i virus) 

i valorar alternatives (actualitzar el software, delegar el servei,...), valorar 

possibilitat de integrar els emails amb Intranet-core. 

 Integrar Crid a Intranet-core (login usuaris com a mínim) 

 Instal·lar el software de control i gestió d'enviament de butlletins phplist i 

integrar-lo amb Intranet-core. 

 Instal·lar el software de gestió de grups egroupware per compartir fitxers i 

analitzar noves oportunitats de col·laboració que ofereix 

 Estimar capacitat de hardware necessària per mantenir online tot plegat. 

 

Cal fer un disseny i un anàlisis considerant la globalitat de la intranet, tot i que en el marc 

d’aquest projecte només es duran a terme els objectius necessaris per realitzar un 

programa de censos i una xarxa social. És a dir, d’aquesta llista d’objectius, només 

interessa el primer i el tercer, la resta és simplement per tenir una imatge global del que 

seria la solució final. 

 

XARXA SOCIAL 

Respecte a la xarxa social, es necessita crear una eina eficaç de comunicació entre usuaris 

usable i senzilla que potenciï les relacions entre aquests i que es recolzi sobre la base 

esmentada de la Intranet-core. 

                                                                 

2
 Drupal és un gestor de contingut CMS open source que compta amb la comunitat de desenvolupament 

més gran. http://www.drupal.org. 
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Cal establir el concepte d’usuari, que és altament recomanable que coincideixi amb el 

mateix usuari del sistema sencer, o de la intranet, i també s’ha de descriure el concepte de 

relacions entre usuaris. Ja siguin missatges entre usuaris, gestos de simpatia entre ells o 

unions i associacions entre ells.  

Cal una manera r{pida i f{cil d’implementar aquests conceptes i com a valor afegir seria 

interessant tenir eines de creació d’estadístiques d’aquestes relacions per trobar 

similituds i diferències entre usuaris i realitzar altres estudis que puguin resultar d’interès 

per a la gerència de l’associació. 

 

2.6 ANÀLISIS TECNOLÒGIC 

Degut a la naturalesa del projecte, la intranet haurà de ser tecnologia web accessible des 

de qualsevol navegador majoritari del mercat (Explorer, FireFox, Opera, Safari i Chrome). 

 

Hi ha vàries tecnologies per programar aplicacions web: 

 

Popularitat Cost dsv. Software lliure Llicència 

Php 10% Baix 13% gratis 

Java 20% (grans proj.) Alt 18% gratis 

.Net 5% Mitja 1% pagament 

Python 6% Alt 5% gratis 

Taula 2. Comparativa d’ús de tecnologies de desenvolupament web 

 

Fig. 1.1 Comparativa de popularitat segons Tiobe 
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Analitzant aquestes dades, i considerant els valors i objectius de l'associació es recomana 

l'ús de PHP com a base pel desenvolupament de la intranet pels següents motius: 

 És el llenguatge més popular descartant els projectes de grans empreses 

internacionals (bancs, asseguradores, etc). 

 És el llenguatge més barat de programar. 

 És un dels llenguatges amb més paquets i frameworks de programari lliure. 

 És un dels llenguatges més barats d'executar ja que no necessites servidors amb 

llicència. 

Hi ha vàries tecnologies de SGBDs (bases de dades): Mysql, PostgreeSql, SqlServer, Oracle, 

Informix, DB2… 

El cas de l'elecció de la base de dades és més fàcil d'escollir, ja que la gran majoria de bases 

de dades són de pagament, si ens volem estalviar llicències i es buca una base de dades 

sòlida i amb molts casos d'èxit es recomana Mysql. 

És important tenir clar que la tecnologia en que es treballa és un "comodity" i que a 

vegades és justificable l'ús de tecnologies alternatives per assolir objectius concrets 

(reaprofitar alguna eina existent, usar algun paquet de software lliure molt bo, etc), en tot 

cas és recomanable muntar la base de la intranet amb PHP + MySQL i si cal programar 

punts d'integració amb les altres eines i tecnologies que hi hagi o puguin sorgir. 

 XARXA SOCIAL 

Considerant que la xarxa social té una estructura de graf dispers, no recomano basar-se en 

un model de bases de dades relacional. Una xarxa, com la paraula indica, té una estructura 

intrínseca de nodes units per arestes, que és, bàsicament, una descripció de graf. 

Actualment ja existeixen varies tecnologies que implementen Bases de Dades seguint un 

model de Graf: FlockDB, AllegroDB, GraphDB. Cal mencionar una base de dades 

interessant, sorgida a partir d’un spin-out de la UPC. La base de dades s’anomena DEX i és 

de Sparsity Technologies, l’empresa comercial dels productes desenvolupats per DAMA-

UPC. 

Aquesta Base de Dades està desenvolupada sobre Java o C++, això és un punt en contra 

alhora de considerar-la, ja que tota la resta de l’estructura, Intranet Core, estar{ en PHP, 

igualment, és tecnologia de la casa i els seus resultats de rendiment són quasi 

immillorables. Sobretot, si parlem de grafs dispersos, com és el cas de les xarxes socials. 
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    2.7 ANÀLISI PROCEDIMENTAL 

Hi ha diferents maneres d'encarar la totalitat del projecte: s'ha de trobar un punt entremig 

entre la no comunicació empresa/client i el seguiment excessiu que deriva en constants 

canvis de requeriments. Val la pena doncs dividir el projecte en fases i dins de cada fase 

dividir-ho en diferents fites. Cada fita hauria de ser planificada i definida a consciència per 

l'empresa abans d'implementar-la i Escoltes Catalans hauria d'anar aprovant cada 

definició i planificació. D'aquesta manera evitem desviacions de temps i pressupost 

innecessàries però garantim uns resultats molt ajustats al que el client vol. 

L'empresa que hagi de desenvolupar el projecte dividirà doncs la totalitat del projecte en 

diferents fases i en cada fase diferents fites. Cada fita s'haurà de documentar tot recollint 

els requeriments finals i Escoltes Catalans haurà d'aprovar aquest document. Sobre aquest 

document es farà una planificació a curt termini i s'iniciarà el desenvolupament. Tot, 

documentant les tasques que es van fent, les hores que es van dedicant i els errors que es 

van resolent a l’eina de control i seguiment. 

Escoltes Catalans haurà de poder seguir el projecte a distància, obrir i prioritzar tiquets 

referents a bugs i errors però no podrà definir canvis i o actualitzacions de requeriments 

sense la valoració de l'empresa que podrà allargar el temps estimat d'entrega i per tant el 

cost d'aquella fita. 

S'haurà doncs d'implementar un software de versionat de codi, control d'errors i 

documentació tècnica per controlar el desenvolupament de l'empresa i documentar el 

errors i canvis que puguin anar sorgint: es proposa l'ús de l’eina TRAC per fer aquest 

seguiment i documentació. 

Es fa el mateix anàlisis procedimental per tots els mòduls, això inclou tant el programa de 

censos com la xarxa social. 

Actualment es poden seguir vàries estratègies durant la realització del projecte. Cal tenir 

en compte el software de ScrumDo, on es segueix una metodologia d'iteracions i de 

"històries" que pas a pas formen una totalitat del projecte i també cal destacar la 

rigorusitat metòdica del Gtrax alhora de fer un seguiment del temps invertit en el projecte. 

També cal un software que controli versions amb el que es destaca el TortoiseSvn perquè 

creï un repositori de versions i així tenir una estratègia de back-ups segura que 

minimitzarà el temps de recuperació en el cas d'algun desastre.  
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3. XARXA SOCIAL: MARC TEÒRIC 

 

Les xarxes socials són estructures socials formades a partir de grups de persones que 

estan connectades les unes a les altres per diferents tipus de relacions, com per exemple, 

amistat o parentesc. 

L’interès en el context d’aquest projecte recau en el seu anàlisis. L’an{lisi de les xarxes 

socials aplica una estructura de grafs a aquesta i identifica les entitats com a nodes i les 

seves relacions com a arestes. L’estructura de grafs resultant, en general, és molt 

complexa: pot haver-hi diferents tipus d’enllaços, ja que la xarxes socials treballen a nivell 

multidisciplinari. 

La xarxa social que s’estudia en aquest projecte és de tipus completa, ja que es coneixen 

tots els nodes que hi pertanyen i és la forma més simple que pot tenir una xarxa social. 

S’analitza part per part i també en conjunt, des de la forma de l’estructura i les 

característiques del graf resultant fins a les implicacions que denoten les relacions entre 

els nodes. Per l’an{lisi, és important saber si es treballa amb una xarxa social completa o 

només es té accés a una part, ja que els resultats canvien dràsticament. 

L’estudi de les xarxes socials ha anat adquirint a poc a poc més import{ncia fins a 

esdevenir un dels problemes amb més interès per la societat. Del seu estudi se’n poden 

extreure tendències i predir comportaments socials massius. Aquesta informació és de 

gran valor per a certes entitats. 

Per exemple, es pot saber, a partir de la forma que presenta una xarxa social, si és útil pels 

integrants de la xarxa social o no, ja que una xarxa social dispersa i poc densa normalment 

aporta noves idees a la comunitat i una de concentrada i fortament unida implica que 

segurament molts dels enllaços són innecessaris. 

S’usen les següents mètriques per mesurar les característiques d’una xarxa social: 

 Centralitat: és la mesura en què un node està connectat a dintre una xarxa social. 

Per calcular-la s’usa la intermediació, la proximitat i el grau 
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 Intermediació:  és la mida en què es troba un node respecte els altres nodes d’una 

xarxa. Aquesta mesura té en compte la connectivitats dels veïns del node. La 

mesura reflexa el número de nodes que un node connecta indirectament a través 

dels seus vincles directes. 

 

 Proximitat: és el grau en què un node està a prop de la resta de nodes de forma 

directa o indirecta. Es calcula fent la inversa de la suma de les distàncies més 

curtes entre cada node i la resta. 

 

 Grau: el número d’enllaços directes d’un node. 

 

 Connector: és un enllaç entre nodes que la seva supressió suposa la separació 

entre aquests dos nodes a dos grafs diferents. 

 

 Centralització: es calcula fent la resta dels enllaços de cada node dividit per la 

quantitat d’enllaços m{xima possible. Una xarxa centralitzada tindrà quasi tots els 

nodes al voltant d’uns quants que formarien el centre, les descentralitzades són les 

més comunes en les xarxes socials. 

 

 Coeficient d’agrupament: és la mesura de la probabilitat que dos nodes vinculats 

al mateix node acabin associats entre ells mateixos. 

 

 Densitat: es calcula dividint el grau dels nodes entre els possibles enllaços 

possibles d’aquests. 

 

 Flux de centralitat: el grau en què un node contribueix a la suma del flux màxim 

entre tots els parell de nodes. 

 

 Centralitat d’Eigenvector: la mesura de la import{ncia d’un node a la xarxa. 

S’assignen puntuacions relatives a tots els nodes basades en els principis de 

connexions. 

Hi ha nombroses maneres de fer un an{lisi sobre una xarxa social, però no n’hi ha cap de 

més efectiva que implementar la xarxa social en un sistema software per poder-la 

gestionar com més convingui. 
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El principal problema d’una implementació de la xarxa social en un sistema és la magnitud 

d’aquesta, normalment es treballa sobre milions de nodes. Amb aquests nombres, les 

gestions i consultes resulten molt cares en temps i esforç. 

Per això s’han començat a desenvolupar bases de dades que treballen amb estructures que 

tenen una forma de graf implícita. Aquestes bases de dades tenen un rendiment 

significativament més alt comparat amb les bases de dades relacionals. 

En concret, en aquest projecte s’utilitza la base de dades DEX desenvolupada per DAMA-

UPC. DEX té una versió de prova que permet la gestió de fins a 107 nodes, més que 

suficient per la xarxa social dels Escoltes Catalans. És interessant tenir una eina amb la 

qual es pugui implementar una xarxa social íntegrament, completament, i amb DEX és 

possible. D’aquesta manera, s’aconseguiran uns an{lisis molt més acurats de la comunitat. 

Anant més enll{ del marc del projecte, s’ha de comptar amb la opció de extrapolar l’eina i 

aplicar-la a diferents tipus de xarxa social, on seria la implementació d’aquestes 

comunitats. Així, a part de poder analitzar aquestes comunitats, també es podrà analitzar 

el comportament de les xarxes socials en sí i extreure’n conclusions que ajudin a entendre 

els comportaments socials, fins i tot a predir-los.  
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4. ESPECIFICACIÓ 

 

L’especificació d’un projecte d’un projecte ha d’incloure una descripció exacta i completa 

del comportament que tindr{ e sistema. Això ha d’incloure totes les interaccions possibles 

entre el client i el sistema (casos d’us) i també una llista de tots els requisits que ha 

d’acomplir aquest sistema.  

 

4.1.  DETERMINACIÓ DE REQUISITS 

Un requisit és la condició o capacitat demanada per un usuari per solucionar un problema 

o assolir un objectiu. Per determinar els requisits d’un sistema software s’ha de:  

 Identificar i categoritzar les funcions del sistema (requisits funcionals) 

 Identificar i categoritzar els atributs del sistema, es a dir, definir les qualitats 

generals que ha de tenir el sistema en la realització de la seva funció (requisits no 

funcionals) 

 Relacionar els requisits no funcionals amb els funcionals. 

 

Els requisits funcionals són tots aquells considerats de vital importància pel 

desenvolupament del producte. Descriuen què ha de fer el sistema i de quina manera ho 

ha de fer, per així transformar les entrades que rebi en les sortides esperades. És a dir, són 

aquelles funcionalitats del sistema que seran satisfetes a través de l’adició d’un subsistema 

o d’un bloc de codi de software.  

En canvi, els requisits no funcionals descriuen les propietats que les diferents 

funcionalitats del sistema ha de tenir. Aquestes propietats no es poden satisfer amb adició 

de codi, però poden influir sobre el codi. Són aquelles característiques que d’alguna 

manera poden suposar una limitació: rendiment (temps i espai), interfícies d’usuari, 

fiabilitat (sistemes robustos, disponibilitats d’equips), manteniment, seguretat, 

portabilitat, est{ndards. Per això, un requisit no funcional s’ha de tractar com si for una 

restricció. 

Aquesta és una de les etapes més importants del projecte. D’aquesta etapa depèn la resta 

del projecte i que aquest, una vegada finalitzat, solucioni el problema inicial o assoleixi el 
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que es volia. Una mala determinació d’objectius pot provocar que un projecte resulti 

ineficaç o inútil una vegada finalitzat, per no satisfer totes les necessitats de l’usuari final. 

En aquesta fase, l’usuari té un paper clau i s’ha de saber extreure d’ell tota la informació 

necessària per definir bé els requisits. Existeixen vàries estratègies per facilitar la 

determinació de requisits. 

 

4.1.1 ESTRATÈGIES PER DETERMINAR REQUISITS 

Existeixen les següents estratègies per realitzar una bona abstracció de requisits: 

 Preguntar als usuaris: en el cas que aquests coneguin en profunditat la 

problemàtica que ha de resoldre el sistema. Aquesta opció neutralitza la tendència 

de l’inform{tic a concretar massa, ja que l’usuari normalment aporta informació 

més genèrica respecte als requisits del sistema. D’aquesta manera, tampoc fa falta 

que l’analista tingui un alt coneixement de l’associació, d’això ja s’encarrega 

l’usuari final a explicar-ho. 

 

 Extreure’l d’un sistema existent: si existeix un sistema semblant al que es 

necessita, que es pugui utilitzar com a referència o punt de partida. Així, l’usuari 

també pot definir les seves necessitats com a diferències respecte aquest sistema. 

 

 Sintetitzar-lo a partir del domini de l’aplicació: En aquesta opció, si ja existeix 

un sistema antic, no s’ha de fer servir com a base, perquè es busca una millora dels 

processos de la mateixa associació. En aquest segurament el resultat a provocarà 

un canvi en el domini de l’aplicació. Es requereix un alt grau de coneixement de la 

problem{tica a resoldre per part de l’analista, per tal que pugui trobar 

procediment més eficaços i vàlids. 

 

 Experimentar: Aquesta opció és aplicable en el cas que els usuaris no puguin 

definir els seus requisits i necessitin veure un sistema concret i anar indicant els 

canvis per poguer definir els requisits. Aquesta estratègia no requereix grans 

coneixements respecte a la problem{tica del sistema, ni per part de l’usuari ni per 

part de l’analista, ja que es tracta d’anar provant v{ries solucions fins que es depuri 

mica en mica la solució final. És l’estratègia més lenta d’aplicar. 
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L’aplicació de cada estratègia és aconsellable en diferents determinades situacions i 

{mbits. Per seleccionar l’estratègia més adequada s’ha de tenir en compte els següents 

factors: 

 El domini de l’aplicació i el sistema d’informació: s’ha d’estudiar l’existència i 

l’estabilitat dels requisits dels sistema d’informació. 

 Els usuaris i els analistes: Cal tenir en compte la capacitat d’uns i d’altres per 

expressar els requisits del sistema. 

La import{ncia d’aquests factor resideix en el fet que serveixen de criteri per mesurar el 

grau d’incertesa que hi ha alhora de dur a terme aquesta etapa d’especificar els requisits. 

Així doncs, s’ha de tenir en compte els següents punts: 

 En l’{mbit del domini de l’aplicació, es reduirà la incertesa si el sistema és estable i 

les decisions d’aquest són f{cilment programables, sinó, la incertesa augmentarà. 

 Respecte a un sistema d’informació, haurem de considerar si els requisits són 

simples o si es tracta d’un sistema de tipus administratiu. En aquest cas quasi no hi 

haur{ incertesa. En el cas contrari, s’ha de considerar un augment de la incertesa. 

 Si hi haurà pocs usuaris o si aquests tenen molta experiència en sistemes com el 

que es vol desenvolupar, aquests factors reduiran el grau d’incertesa. 

Contràriament, la incertesa augmentarà. 

 Per últim, redueix la incertesa el fet que l’analista tingui molta experiència en 

sistemes semblants. Però la incertesa augmenta si passa el contrari. 

Després d’haver valorat aquest factors, s’avaluar{ l’efecte combinat dels graus d’incertesa i 

s’escollir{ l’estratègia que més s’adapti en el cas d’aquest Projecte de Final de Carrera.  

En aquest projecte es seguiran les següents estratègies, ordenades de menor a major grau 

d’incertesa: extreure’l d’un sistema ja existent i preguntant a l’usuari. El grau d’incertesa 

de les altres estratègies és més gran. 

En aquest projecte, tot i no existir una base centralitzada, ja existeix un programa de 

censos fet a mida per a l’associació on anteriorment s’han esmentat els punts forts i febles. 

Cal tenir en compte que el programa estava fet a mida de les necessitat de l’associació, per 

tant, ja hi ha hagut el procés el qual s’est{ documentant en aquests moments:  la presa de 

requisits. 
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Cal estudiar a fons la solució existent per tal que la nova solució, com a mínim, compleixi 

amb els requisits que es complien a la solució anterior. Seguint l’estratègia es preguntar{ a 

l’usuari els possibles canvis que es vulguin al respecte com també noves funcionalitats. 

Aquí entre en joc l’altre estratègia, la de preguntar a l’usuari, tot i que és part intrínseca de 

la primera estratègia. Cal que l’usuari expliqui, no només els canvis que vol al respecte 

sinó també els requisits que ja es complien, ja que en aquest cas, el grau d’incertesa és 

molt baix. Els usuaris tenen un alt coneixement tant de l’associació com del què pot 

aportar un sistema inform{tic, ja que ja n’estan usant un actualment. Considerant els punts 

anterior que avaluen la incertesa, aquesta estratègia té quasi tan poca incertesa com la 

primera estratègia. 

L’usuari tindr{ molt clar les millores a afegir i les limitacions en què s’ha trobat amb la 

solució anterior. També existeix el fet que els usuaris ja estan força satisfets per la solució 

existent. 

Descarto la resta d’estratègies ja que amb les dues primeres, el grau d’incertesa és molt 

baix i la resta d’estratègies només afegiran incertesa a la presa de requisits. 

Cal notar que el sistema es pot considerar també un sistema administratiu, això comporta 

que els requisits seran simples i tenint en compte tota la resta de casuística ja esmentada 

en aquest apartat, es pot que es coneix molt bé el domini d’aquesta aplicació. Tot això 

permet afirmar que es podrà fer un anàlisis de requisits complet, comptant amb una 

aportació parcial i secund{ria de l’usuari. 

D’altra banda, els requisits de la xarxa social s’obtindran, inicialment, considerant 

funcionalitats genèriques que ha de tenir una xarxa social qualsevol, amb el mínim 

necessari per poder fer un estudi interessant tant com de les dades com de la base de 

dades. La decisió es basa en què és una necessitat purament acadèmica que l’usuari final 

no demana i que l’associació no té cap solució actual al respecte. 

Això no vol dir que no segueixi l’estratègia de basar-me en un sistema ja existent, ja que 

sempre serà interessant obtenir idees i perfilar requisits a través de xarxa social ja 

existents, com Facebook o Twitter, considerant sempre la simplicitat d’aquesta xarxa social 

en concret. 

El resultat d’aplicar aquestes estratègies més un seguit de documentació respecte el 

programa de censos existent i altra documentació facilitada per l’associació més algunes 
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entrevistes amb la gerència de l’associació ha determinat els requisits que es detallen en 

els següents apartats.  

 

4.1.2 ÁMBIT DEL PROJECTE 

El projecte consisteix en la realització d’un programa de censos que tingui un control de 

totes les persones existents en l’associació dels Escoltes Catalans així com tota la 

informació referent a la mateixa associació i el desenvolupament d’una xarxa social en un 

context d’intranet privada de l’associació dels Escoltes Catalans. 

El projecte s’ha desenvolupat sobre la metodologia Scrum3i per tant s’han agafat requisits 

de manera iterativa, començant per un sistema simple i anant afegint funcionalitats mica 

en mica obtenint a cada iteració un entregable. En aquest document, però, s’agrupen totes 

les funcionalitats al mateix apartat i no es fa distinció de la feina feta per iteracions. 

 

4.1.3 REQUISITS FUNCIONALS 

Per la naturalesa del projecte, les funcionalitats es divideixen en tres grups: les de 

l’intranet, el programa de censos i la xarxa social. 

 

FUNCIONALITATS DE LA INTRANET DELS ESCOLTES CATALANS 

 Oferir un accés a la intranet dels Escoltes Catalans 

Es tracta d’una plataforma 100% web. Cal aclarir el concepte de interior i exterior i 

marcar els límits de la intranet. Cal que un usuari tingui clar quan està a dintre la 

intranet i per tant, quan gaudeix de funcionalitats que només els usuaris final poden 

disposar. S’ha de crear una acció que permeti un accés segur i privat a aquesta 

intranet. 

 

 

                                                                 

3
 Veure apartat 8.1 
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 Oferir la possibilitat de sortir de la intranet dels Escoltes Catalans 

De la mateixa manera que existeix una acció d’accés, ha d’existir una acció de sortir o 

de tancament de sessió per tal que l’usuari tingui sensació de seguretat i es tinguin 

clars les delimitacions del què està a dintre i a fora de la intranet. 

 

 Mostrar els mòduls que actualment formen part de la intranet dels Escoltes 

Catalans 

Cal una vista que ensenyi quins son els mòduls que actualment estan presents a la 

intranet, per tal que l’usuari s{piga a grans trets, què és el que es pot realitzar a dintre 

de la intranet i també pugui imaginar que hi haurà en un futur més mòduls que 

completin una totalitat d’intranet que ara només es desenvolupada fins a un cert punt. 

 

 Gestió d’usuaris 

El sistema permetr{ l’alta, la baixa i la modificació d’usuaris.  

Per dur a terme l’alta d’un usuari s’haur{ d’indicar un nom d’usuari o username, un 

email únic i una contrasenya secreta adjudicada només a un sol usuari. Si es vol, es 

podrà aportar informació extra com el nom real i els cognoms de la persona usuària. 

Per assegurar que l’usuari recordi bé la contrasenya i esborrar qualsevol dubte del què 

hagi pogut teclejar alhora d’indicar una contrasenya, caldr{ introduir dues vegades la 

mateixa contrasenya i haurà de coincidir. 

Un usuari pot pert{nyer a varis grups d’usuaris i pot gaudir de varis permisos. 

Per donar d’alta a un usuari caldr{ indicar també a quins grups pertany aquest usuari i 

de quins permisos gaudeix. 

El sistema ha d’ensenyar quins són aquests grups, rols i permisos que hi ha 

actualment, però no dóna la opció de crear-ne de nous per mantenir la correctesa de 

l’usuari alhora de fer servir el sistema. Cal que ja existeixin anteriorment. 

Una vegada creat, s’ha de poguer realitzar l’acció d’accés a la intranet identificant-se 

com a aquest usuari. 
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Per poder modificar informació d’un usuari el sistema primer haur{ de llistar tots els 

usuaris per tal que l’usuari pugui seleccionar l’usuari en qüestió. A continuació es 

mostrar{ tota la informació d’aquest usuari de forma que es pugui modificar. 

El procés d’eliminació també ha de començar per la selecció de l’usuari en qüestió i 

s’acaba amb l’acció d’esborrar-lo. 

 

 Gestió de grups 

El sistema permetr{ l’alta baixa i modificació de grups. Un grup és un conjunt d’usuaris 

on juga uns rols i gaudeix d’uns permisos determinats. Tots els usuaris que pertanyen 

a un grup en qüestió també gaudeixen dels permisos que gaudeix el grup en qüestió. 

Per donar d’alta a un grup caldr{ indicar el nom i opcionalment els usuaris que 

pertanyen a aquest grup. Els usuaris que el sistema mostri han d’haver estar donats 

d’alta anteriorment. Opcionalment també se li podr{ indicar de quins permisos 

disposa el grup en qüestió. 

Per editar un grup primer s’haur{ d’indicar de quin grup es vol fer l’editació i per tant 

s’haur{ de seleccionar d’una llista de grups. Una vegada seleccionat es mostraran totes 

es dades referents a aquest grup d’una manera que siguin f{cilment modificables. 

També s’haur{ de seleccionar prèviament el grup abans de fer l’acció de donar-lo de 

baixa. 

 

 Gestió de permisos 

El sistema permetr{ l’alta, baixa i modificació de permisos. Un permís és un dret del 

qual disposen usuaris i grups per realitzar certes accions i tenir accés a certs llocs de la 

intranet. 

Per donar d'alta un permís s'haurà d'introduir el seu nom. Opcionalment també es 

podrà indicar els usuaris que gaudiran d'aquest permís com també els grups. No es 

podran crear ni grups ni usuaris però, les llistes per seleccionar tant grups com usuaris 

hauran de ser llistes d'elements ja donats d'alta anteriorment. 
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Per editar un permís caldrà seleccionar-lo prèviament d'una llista. Un cop seleccionat 

el sistema haurà de mostrar totes les dades relacionades amb aquest permís d'una 

manera que siguin fàcilment modificables. 

Per donar de baixa també s'haurà de seleccionar prèviament de la llista de permisos ja 

creats abans d'executar la funció de esborrar. 

Cal notar que aquesta part és per a tota la intranet i és dóna poders a l'usuari per 

possibles mòduls futurs. Però els mòduls que venen a continuació es basen en uns 

permisos ja creats, demanats per l'associació, que no s'haurien de modificar. Per tant, 

cal crear un parell de permisos, demanats per l'associació que no siguin subjectes a 

una eliminació/modificació. Ja que sinó, ningú no tindrà permís per accedir a tal lloc o 

executar segons quines funcionalitats. Però en tot cas, l'usuari final ha demanat tenir 

poder sobre aquestes coses, per això s'han descrit els requisits anteriors: gestió de 

permisos i de grups. Sobretot, la gestió de permisos. 

Com a analista aquesta última decisió provoca un forat en la seguretat però la última 

paraula la té l'usuari final. 

 

FUNCIONALITATS DEL PROGRAMA DE CENSOS 

Pel mòdul del programa de censos, seguint les estratègies anteriors, s'han recopilat els 

següents requisits que a continuació passem a detallar. 

Categoritzarem aquest requisits en tres apartats: màsters, administració de persones i 

agrupaments i finalment trameses.  

 

Màsters: 

Es requereix guardar en el sistema tota la informació referent a les persones censades. 

Aquest apartat és bàsicament administratiu, per tant durant el seguiment de les 

estratègies per produir els requisits s'ha treballat amb la seguretat que la incertesa era 

pràcticament nul·la. 

Bàsicament són tots mòduls de gestió. Les frases en cursiva són requisits que no són 

pròpiament bàsics d'un sistema administratiu. 
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 Gestió d'Equips 

Cal donar d'alta, baixa i modificació equips de l'associació. Els equips són tots els béns 

que disposa l'associació, estan classificats per diferents àrees. 

Alhora de donar d'alta cal indicar el nom de l'equip. Opcionalment, també es podrà 

indicar l'àrea al qual pertany l'equip. Per modificar-lo caldrà seleccionar-lo abans 

d'una llista i a continuació se li podrà indicar que es modifiqui el nom o l'àrea al qual 

pertany. Tant a l'alta com a la modificació, quan s'indiqui l'àrea, s'indicarà d'un llistat 

d'àrees disponibles que seràn les àrees creades prèviament per algun altre o el mateix 

usuari. 

Per donar de baixa també s'haurà d'indicar al sistema de quin equip en concret es vol 

realitzar la baixa abans d'executar l'acció. S'ha de poder seleccionar varis equips per 

poder-los donar de baixa a la vegada. 

 

 Gestió d'Àrees 

Cal poder donar d'alta baixa i modificació les diferents àrees de l'associació. Aquestes 

àrees classifiquen i categoritzes les diferents activitats de l'associació i també agrupen 

equips (béns) de l'associació. 

Per donar d'alta una àrea s'haurà d'indicar el nom al sistema i també opcionalment 

indicar de quin àmbit es tracta. Els àmbits són una categorització més genèrica de 

l'associació, la més genèrica, en la qual es divideixen les branques de l'associació. Els 

àmbits es podran escollir entre un grup d'àmbits donats d'alta anteriorment. 

Per modificar i per esborrar se seleccionarà primer quin àrea es vol executar l'acció 

abans d'executar-la. Per modificar s'haurà de mostrar d'una manera entenedora les 

dades relacionades a aquesta àrea perquè siguin fàcilment modificables. S'ha de poder 

seleccionar vàries àrees per poder-les donar de baixa totes juntes. 

 

 Gestió d'Àmbits 

Cal poder donar d'alta, baixa i modificació els diferents àmbits de l'associació. Com 

s'ha explicat a àrees, els àmbits són la categorització més general en la que es divideix 

l'associació dels escoltes Catalans.  
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Per donar d'alta un àmbit se li ha d'indicar al sistema un nom per a aquest àmbit i a 

mode opcional una descripció. Tot i que un àmbit està relacionat tant amb àrees com 

amb els diferents càrrecs, al ser el màxim categoritzador, a l'associació li és més senzill 

deixar aquestes decisions alhora de treballar ja sigui amb àrees o amb càrrecs. 

Tant per donar de baixa com per modificar un àmbit, s'haurà de seleccionar l'àmbit en 

qüestió abans de poder aplicar l'acció. No s'ha de poder esborrar un àmbit si en aquest 

àmbit hi pertanyen tant àrees com càrrecs. S'ha de donar de baixa prèviament aquests 

elements. S'ha de poder seleccionar varis àmbits per poder-los donar de baixa tots 

junts. 

 

 Gestió de Grups 

Cal poder donar d'alta, baixa i modificació els diferents grups de l'associació. els grups 

són uns categoritzador de càrrecs de l'associació. Un càrrec pot tocar varis grups. 

Per donar d'alta un grup se li haurà d'indicar al sistema el seu nom. Opcionalment se li 

podrà indicar també quins són els càrrecs que hi té relacionats. Els càrrecs se 

seleccionaran d'una llista de càrrecs prèviament creats. 

Per donar de baixa i modificar un grup abans s'haurà de seleccionar el grup en qüestió. 

En el cas d’esborrar es podrà seleccionar més d'un grup. En el cas de modificar s'ha de 

mostrar les dades del grup de forma que siguin fàcilment modificables. 

Els següents requisits administratius tenen més importància ja que fan referència als 

agrupaments: 

 

 Gestió de situacions 

Cal poguer donar d'alta, baixa i modificació les situacions, o paraules clau, en què es 

troba un agrupament. Per donar d'alta només cal indicar al sistema l'estat d'aquesta 

situació. Per borrar o modificar s'haurà de seleccionar abans de un llistat. En el cas de 

borrar es podrà seleccionar més d'una situació. En el cas de modificar es podrà indicar 

el sistema les modificacions. 
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 Gestió de vegueries  

Cal poguer donar d'alta, baixa i modificació les diferents vegueries. Una vegueria és 

una divisió territorial que categoritza els diferents agrupaments. 

Per donar d'alta cal indicar el nom de la vegueria, com opcionalment, els agrupaments 

que hi pertanyen. 

Per esborrar i modificar, com la resta, cal primer seleccionar la vegueria, en el cas de 

esborrar s'ha de poder seleccionar més d'una vegueria, i després executar l'acció. 

Els següents requisits administratius tenen encara més importància ja que es relacionen 

directament amb les persones a comptabilitzar al programa de censos. 

 

 Gestió de Càrrecs 

S'ha de poder donar d'alta, baixa, modificació dels diferents càrrecs de l'associació. Els 

càrrecs són els rols que certes persones de l'associació adquireixen i que els atorga 

l'obligació i el deure d'executar unes tasques en concret, de gestió de l'associació o de 

gestió de cada agrupament. Un càrrec pertany a varis grups i es divideixen per àmbits. 

Les persones censades poden encarregar-se de varis càrrecs, ja siguin genèrics o a 

dintre d'un agrupament en concret. 

Per poder donar d'alta, se li haurà d'indicar al sistema el nom d'aquest càrrec, com 

també, opcionalment, els grups del càrrec i l'àmbit al qual pertany. No es podran 

assignar les persones encarregades d'un càrrec en concret, això l'associació ho 

prefereix més centrar-ho en l'administració de persona que més endavant s'explicarà. 

Per esborrar i modificar, s'haurà de seleccionar prèviament d'una llista. En el cas 

d’esborrar es podrà seleccionar més d'un. Per modificar es podrà canviar tant el nom 

com els grups com l'àmbit. 

 

 Gestió d’Unitats 

S’ha de poder donar d’alta, baixa i modificació de les unitats dels agrupaments. Una 

unitat és un grup de infants d’edats similars. L’associació estables quines són aquestes 

unitats i quines edats comprenen, i cada agrupament segueix aquestes guies per 

formar les seves unitats. Totes les activitats que realitza un agrupament en el carie de 
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l’associació les realitza, en general, sota el context d’unitat. Per exemple, si marxen de 

campaments o realitzen qualsevol activitat lúdica, hi haurà només una unitat 

implicada en cada activitat. 

Per tant, totes les persones censades, potser que estiguin a dintre una unitat en un 

agrupament. 

Per donar d’alta una unitat cal indicar el nom i opcionalment una descripció al sistema. 

En aquest procés l’associació prefereix no indicar quines persones estan implicades en 

aquesta unitat, ja que ho prefereix centrar més en l’administració de persona. 

Perdonar de baixa i modificar s’haur{ de seleccionar prèviament d’un llistat abans 

d’executar l’acció. Alhora de modificar el sistema haurà de mostrar el nom i la 

descripció per tal que es puguin modificar. 

 

 Gestió d’atributs 

S’ha de poder donar d’alta, baixa i modificació dels diferents atributs de les persones. 

Un atribut és una característica associada a les persones, com per exemple alçada, pes 

o al·lèrgies. L’associació vol controlar la informació que cregui convenient 

emmagatzemar per cada persona. 

Per donar d’alta s’haur{ d’indicar al sistema el seu nom. A mode opcional, se li pod{ 

indicar una descripció de l’atribut, com un valor per defecte i una unitat amb la que es 

mesurar{ l’atribut (per exemple, si és l’atribut alçada, doncs pot ser que es vulgui 

mesurar en metres). 

Per esborrar o modificar un atribut caldrà seleccionar-lo prèviament i després 

executar l’acció. Per esborrar es podran seleccionar més d’un atribut. Alhora de 

modificar s’haur{ de mostrar les dades per una f{cil manipulació. 

 

Administració de persones i agrupaments 

Aquests requisits són els més importants del sistema, ja que aquí es descriuen les 

funcionalitats més importants del programa de censos. 
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 Gestió de persones 

Cal donar d’alta baixa i modificació de les diferents persones del sistema. Les persones 

són totes les persones integrants de l’associació. 

Alhora de donar d’alta una persona cal indicar el nom i el primer cognom. 

Opcionalment li podrem indicar tota una sèrie de camps demanats per l’associació 

(segon cognom, data naixement, adreça, email, etc). Cal poder indicar al sistema d’una 

forma r{pida si la persona est{ actualment en una unitat sense necessitat d’indicar el 

període de temps que una persona pertanyia a aquesta unitat. 

També a mode opcional s’ha de poder indicar d’una persona quins valors té pels 

diferents atributs ja creats anteriorment, com també la seva participació en càrrecs i 

unitats indican al seu temps l’interval de temps (ja sigui finit o no definit) en els quals 

hi va participar. 

Per donar de baixa s’haur{ de seleccionar prèviament la persona en qüestió i després 

esborrar-la del sistema. S’ha de diferenciar aquesta acció de la d’indicar que una 

persona no est{ en actiu a l’associació, que això es faria a través d’una modificació de 

les dades de la persona. S’ha de poder seleccionar més d’una persona alhora de fer 

l’acció de esborrar. 

Per editar una persona també s’ha de seleccionar anteriorment i després s’haur{ de 

mostrar totes les seves dades, incloses el seu historial de relacions amb unitats i 

càrrecs com els seus valors amb els atributs per poder-les modificar. 

S’ha de poder seleccionar vàries persones diferents i assignar-les a una unitat en 

concret en un interval de temps (ja sigui definit o indefinit) com també assignar-les 

encarregades de certs càrrecs i també poder assignar el mateix atribut a totes les 

persones seleccionades. 

 

 Gestió de persones per un usuari amb menys permisos 

Cal que el sistema deixi donar d’alta i modificació de persones a usuaris que gaudeixin 

de un nivell menor de llibertat. Tant l’alta com la modificació funcionaran com s’ha 

descrit anteriorment, però els canvis han de ser aprovats per un usuari que tingui els 

permisos adequats. No s’executar{ la modificació de la informació del programa de 

cens fins que aquesta no sigui acceptada per un usuari amb permisos adequats. 
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Cal que un usuari amb els permisos adequats, pugui acceptar o denegar els canvis 

sol·licitats per un altre usuari amb menys permisos demanats per a una persona en 

concret. Un usuari amb permisos adequats, ha de poder acceptar un conjunt de canvis 

demanats a la vegada, ja sigui veient quins són aquests canvis, on el sistema els ha de 

mostrar d’una manera clara, com ni veient-los. 

Cal que un usuari amb menys permisos pugui seleccionar vàries persones a la vegada i 

en pugui modificar la seva informació respecte a una unitat o càrrec en concret. 

 

 Gestió d’Agrupaments 

S’ha de poder donar d’alta, baixa i modificació dels diferents agrupaments que 

pertanyen a l’associació. Un agrupament és una subassociació independent que 

realitza un seguit d’accions en el marc més general dels Escoltes Catalans. 

Alhora de donar d’alta un agrupament si li haur{ d’indicar al sistema el seu nom. Per 

defecte, el nom ha de contenir les sigles A. E. al davant (d’Agrupament Escolta). 

Opcionalment, se li podr{ indicar tot un seguit d’informació (telèfons de contacte, 

número de compte corrent) especificat per l’associació. També s’ha de poder indicar a 

quina o quines vegueries pertany aquest agrupament. 

Tant com per baixa o modificació, s’ha de seleccionar l’agrupament d’alguna llista. 

 

 Modificació d’agrupaments per un usuari amb menys permisos 

Un usuari amb menys permisos, però amb un rol determinat, ha de poguer modificar 

un agrupament, les seves dades. Només modificar-lo. En qualsevol cas, només es 

modificar{ la informació d’aquest agrupament si els canvis són acceptat per un usuari 

amb els permisos més alts i un cert rol determinat. 

Aquest usuari ha de poder, sense seleccionar-lo anteriorment, editar les dades del seu 

agrupament i enviar els canvis a un usuari amb més permisos. No ha de poder editar 

tota la informació, només certa informació especificada per l’associació. 

Un usuari amb més permisos, ha de poder acceptar o denegar els canvis que un altre 

usuari amb menys permisos ha demanat anteriorment. El sistema ha de mostrar 

aquest canvis de forma clara per un agrupament en concret. Tot i que aquest usuari 
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també pot acceptar un conjunt de canvis sense necessitat de veure quins són aquests 

canvis. 

 

Trameses 

Una part important dels requisits del sistema, és que l’associació vol treure certes 

estadístiques de les dades del sistema. Aquest apartat s’anomena trameses ja que és com 

l’associació es refereix a aquestes estadístiques. 

 

 Exportació de llistats de persones 

S’ha de poder crear llistats com també exportar-los o esborrar-los. Per crear un llistat 

se li ha d’indicar al sistema totes les condiciones que es vol que una persona perquè 

una persona aparegui al llistat. Les condiciones poden ser condicionals com 

obligatòries i s’ha de poder combinar tot tipus de condiciones. 

Una vegada creat un llistat l’usuari ha de poder decidir si el vol guardar o no al 

sistema. Per guardar se li ha d’indicar un nom i a mode opcional una descripció. 

Per esborrar un llistat com exportar-lo, primer s’ha de seleccionar el llistat d’alguna 

llista i després indicar l’acció que es vol fer. 

Per exportar s’ha d’indicar a quin format es vol exportar, i si es vol seguir un model. 

 

 Gestió de models 

S’ha de poder crear, esborrar i modificar es diferents models o plantilles que es vol que 

adopti un llistat alhora d’exportar-lo. 

Per crear una plantilla se li haur{ d’indicar al sistema el seu nom i de quin tipus de 

fitxer es tracta. A mode opcional, es pot afegir una capçalera, un peu, indicar el títol del 

llistat i indicar quins camps d’informació es vol mostrar en el llistat. També a mode 

opcional s’ha de poder maquetar una mica el llistat, per exemple, a través d’una fulla 

d’estils. 

Per esborrar o modificar s’haur{ de seleccionar anteriorment la plantilla d’un llistat 

abans d’executar l’acció. 
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 Gestió de gràfics 

Cal poder crear un gr{fic a partir d’un llistat, com també modificar-lo  i esborrar-lo. Per 

crear un gr{fic se li ha d’indicar primer al sistema de quin llistat volem el gr{fics i a 

continuació indicarem el nom del gràfic juntament amb altra informació opcional. 

Indicarem si volem una descripció del gràfic, si volem un gràfic interactiu o no i 

sobretot, quin és el camp d’informació del qual es vol que s’agrupin les persones. 

Per esborrar i modificar ha de funcionar de la mateixa manera que es fa a la resta 

d’elements d’aquest mateix apartat. 

 

FUNCIONALITATS DE LA XARXA SOCIAL  

Per especificar les funcionalitats de la xarxa social també s’han seguit les estratègies 

explicades anteriorment i s’ha arribat a la conclusió que es necessiten complir els següents 

requisits: 

 

 Gestió d’usuaris 

De la mateixa manera que a la intranet, cal que un usuari es doni d’alta, de baixa o es 

pugui modificar de la xarxa social. 

Per donar-se d’alta només cal indicar al sistema el nom amb el qual es vol entrar a la 

xarxa social. Com que la xarxa social ja està a dintre de la intranet, no caldrà més 

seguretat que la de la mateixa intranet. 

Per modificar caldrà indicar al sistema o bé el nom nou o bé la foto de perfil que es vol 

fer servir. 

Per esborrar-se de la xarxa social caldrà tan sols indicar-ho al sistema i aquest ha de 

donar de baixa l’usuari de la xarxa social relacionat amb el de la intranet. 

 

 Gestió de missatges 

S’ha de poder crear i esborrar missatges com també indicar al sistema si algun 

missatge és agradat per un usuari. 



Disseny i implementació del Programa de Censos i la Xarxa Social i la Intranet d’Escoltes Catalans 

 

 
 

39 
 

  

Per poder crear un missatge cal indicar el text al sistema i publicar-ho. Per esborrar-lo 

només caldrà indicar-ho al sistema, però un usuari només ha de poguer borrar els seus 

propis missatges. El mateix per indicar que un missatge és agradat per un usuari, 

només ha de caldre indicar-ho al sistema, però a un usuari només li podràn agradar els 

missatges escrits per altres usuaris. 

 

 Gestió de grups 

Un usuari ha de poder crear o esborrar grups o unir-se a un grup creat per un altre 

usuari. 

Per crear un grup caldrà indicar-li al sistema el nom d’aquest grup i si es vol la 

descripció d’aquest grup. Tant com per unir-se com per esborrar un grup, caldrà 

només amb indicar-ho al sistema, sense prèvia selecció, però cal tenir un compte que 

un usuari només es pot unir a un grup que no ha creat (ja que al crear hauria ja de ser 

el primer integrant del grup) i només pot esborrar els grups que ell mateix ha creat. 

 

 Estudi de les dades 

Un usuari ha de poder saber, a través de les dades existent a la xarxa social, quines són 

les comunitats existents i quin és el camí més curt del gràfic entre dos usuaris. 

 

4.1.3 REQUISITS NO FUNCIONALS 

Els requisits no funcionals permeten identificar i categoritzar els atributs del sistema, 

definir quines són les qualitats generals que ha de tenir el sistema en la realització de la 

seva funció. 

Per la naturalesa del projecte, aquí també dividirem els requisits en tres parts, els de la 

intranet, els del programa de censos i els de la xarxa social.  
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REQUISITS NO FUNCIONALES DE LA INTRANET D’EC  

PRESENTACIÓ I ESTILS: 

No hi ha cap requisit pel què fa als estils. Només s’ha de tenir en compte d’utilitzar colors 

per no desgastar la vista i tenir present temes d’accessibilitat per a persones disminuïdes, 

tot i que no és un requisit que el client demani que es satisfaci taxativament. 

Cal només seguir una línia de disseny acord amb la web existent i amb els colors de 

l’associació.  

 

MODULARITAT: 

La intranet ha de ser tan sols la base del sistema. Sobre aquesta base, s’ha de poguer 

muntar mica a mica tot la resta del sistema, inclús s’ha de poder treure funcionalitats que 

en un moment es necessitaven però que pot ser que ja no es necessitin més.  

 

CONFIABILITAT I DISPONIBILITAT 

El producte ha d’estar disponible pel seu ús en qualsevol moment. En cas d’errors, l’usuari 

ha de ser notificat al moment. 

 

REQUISITS NO FUNCIONALES DEL PROGRAMA DE CENSOS 

PRESENTACIÓ I ESTILS: 

Com que ja existia un programa de censos anteriorment però no era d’accés web, sinó que 

es tractava d’una aplicació d’escriptori, ser{ adient fer servir una aparença semblant a la 

d’una aplicació d’escriptori, i evitar al màxim el look que pot tenir qualsevol sistema 

distribuït a Internet. 

Cal tenir en compte que hi haur{ una gestió d’usuaris i que hi haurà dos rols, un amb tots 

els permisos i un altre amb no tants permisos. La informació a la qual accedeix aquest 

segon, ha de ser limitada i protegida, per no violar ni la llei de protecció de dades i garantir 

la seguretat de l’associació. Les accions d’aquest segon tipus d’usuari també han de ser 

limitades i han de requerir una aprovació final per un usuari amb el primer rol. 
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Cal que cada persona del programa de cens tingui un usuari per a la intranet, tot i que sigui 

d’un tercer tipus de rol, amb el qual no es disposa de cap permís de fer res. Però és 

important per a l’escalabilitat i la modularitat, per quan existeixin mòduls a la intranet que 

interessin a totes les persones de l’associació. 

 

USABILITAT 

El producte ha de ser de f{cil ús i aprenentatge. S’ha d’aconseguir realitzar operacions 

complicades amb pocs clics. Hi ha accions que s’hauran de fer repetidament, com menys 

temps consumeixin la realització d’aquestes accions per a l’usuari més usable serà el 

sistema. 

És possible que l’usuari final requereixi noves funcionalitats però que no són sinó accions 

d’execució més r{pida. Per exemple, s’ha de poder esborrar col·leccions d’objectes 

senceres, sense necessitat d’esborrar tots un per un. 

El sistema ha d’assolir uns nivells d’usabilitat alts. Cal que superi, coma mínim, els nivells 

d’usabilitat que tenia el programa anterior. 

 

EFICIÈNCIA 

Tot i treballar amb una base de dades que pot arribar a ser molt extensa, cal que el temps 

de resposta sigui ràpid. No es pot comparar el nivell de resposta entre una petició web i un 

programa d’escriptori, per tant, s’ha de tenir en compte totes les consultes a bases de 

dades i realitzar només les necessàries. 

Independent de la informació que es pugui mostrar per pantalla, el número de consultes a 

la base de dades ha de ser baix per no afegir encara més temps a la petició web. En termes 

generals, no hauria de superar amb més que un 25% el nombre de registres que es 

mostren. 

 

CONFIABILITAT I DISPONIBILITAT 

El producte ha d’estar disponible pel seu ús en qualsevol moment. En cas d’errors, l’usuari 

ha de ser notificat al moment. 
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INTEGRITAT DE LES DADES 

L’execució de modificació de dades ser{ escalonada i no es començar{ una modificació fins 

que no s’hagi acabat la que s’estava fent actualment. D’aquesta manera s’evitaran 

situacions d’inconsistència de dades i s’assegurar{ la integritat. 

 

SEGURETAT DE LES DADES 

 L’accés al programa de censos ser{ restringit a usuaris que disposin de certs permisos. 

Fins i tot així, la modificació de les dades només serà executada en el cas que ens trobem 

amb un usuari final amb els permisos més alts. 

 

CAPACITAT  

El programa de censos ha de ser capaç de realitzar totes es seves operacions sense que el 

número d’elements afecti al seu rendiment significativament. 

 

REQUISISTS NO FUNCIONALS DE LA XARXA SOCIAL 

La xarxa social ha de complir els següents requisits no funcionals: 

 

CONFIABILITAT I DISPONIBILITAT 

El producte ha d’estar disponible pel seu ús en qualsevol moment .En cas d’errors, l’usuari 

ha de ser notificat al moment. 

 

SEGURETAT DE LES DADES 

Cal respectar la llei de protecció de dades i s’ha d’esborrar les dades periòdicament 

seguint aquesta llei. Cal donar la possibilitat de donar-se de baixa de la xarxa social i 

deixar-hi de participar. 
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Com que es tracta de un prototip acadèmic, per garantir la seguretat, es restringeix l’ús de 

la xarxa social només als usuaris amb més permisos, encara que siguin pocs. 

 

USABILITAT 

No és el requisit no funcional més important però en l’hipotètic cas que al final sigui 

producte que surti a la llum, cal que per un usuari li sigui còmode la seva utilització i en 

segui r{pid l’aprenentatge com també intuïtiu. 

 

EFICIÈNCIA 

Es treballa amb un gran nombre de dades i cal fer servir la manera més eficient alhora de 

consultar-les ja que de no ser el cas, r{pidament l’ús de la xarxa social caur{ en un temps 

de resposta no acceptable. 

 

4.1.4 REQUISITS NO EVALUABLES PER L’USUARI 

 

INTEROPERABILITAT 

La intranet ha de ser web 100%  i per tant  ha de poder visualitzar correctament en els 

principals navegadors d’Internet que hi ha al mercat (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, 

Opera, Internet Explorer…). 

 

MANTENIBILITAT 

Per facilitar les tasques d’ampliació de noves funcionalitats a la intranet, cal que estigui 

ben documentat do forma concisa i sense oblidar-se cap de les tapes del desenvolupament 

de l’aplicació. Com s’ha comentat al an{lisis, és recomanable maximitzar l’ús d’est{ndards 

alhora del desenvolupament d’aquesta. 
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4.2 CASOS D’ÚS  

Una vegada analitzats i entesos tots el requisits, s’han d’organitzar segons les funcions del 

sistema. S’ha de delimitar el que far{ el sistema i què no far{. Per fer això es fa servir el 

model de casos d’ús, on s’introdueixen servir dos conceptes: 

Cas d’ús: Document que descriu una seqüència de successos que realitza un agent extern 

que usa el sistema per realitzar un procés que té algun valor per ell. 

Actor: És aquesta entitat externa que participa en la història del cas d’ús. Pot ser una 

persona, conjunt de persones, un sistema hardware, un sistema software o un rellotge. Hi 

ha dos tipus d’actors: 

Iniciador: Provoca l’execució del procés (només pot haver-hi un). 

Participant:  Només intervé en el procés. 

Els següents diagrames de casos d’ús mostren els diferents casos d’ús del sistema, els 

diferents actors i les seves relacions. 

A continuació s’especifiquen els casos d’ús. 

 

4.2.1 GENERALITZACIÓ D’UN GESTOR DE CONTINGUT 

La gran majoria de requisits fan referència a gestionar un tipus d’objecte. Les 

funcionalitats a les quals fa referència són exactament les mateixes però només canvia el 

tipus d’objecte el qual gestionen.  

Aquestes funcionalitats són: crear, modificar, esborrar, llistar i consultar el detall de les 

dades d’un objecte.  

En els següents apartats s’especificaran els casos d’ús, però per no repetir i reiterar només 

s’especificaran uns d’aquests com a representació. Si hi ha l’absència d’alguna especificació 

és perquè es considera que té la mateixa especificació que un altre cas d’ús de gestió de 

contingut però referent a un altre objecte. 

Per agafar com a representació els casos d’ús de gestió d’objecte, cal agafar els especificats 

a l’apartat “intranet d’escoltes catalans” referents a l’objecte usuari. 

Si el cas d’ús mereix especial atenció per algun motiu, llavors s’especificar{ de totes 

maneres. 
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Fig. 4.1 Explicació de casos d'ús de gestió d'objecte 

Aquest diagrama mostra un resum per aquests casos d’ús. Per els següents diagrames, 

sempre que hi hagi un cas d’ús anomenat “gestió de” cal substituir aquest cas d’ús pels cinc 

casos d’ús tal com es mostra en aquest diagrama. 
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4.2.2 INTRANET DELS ESCOLTES CATALANS 

 

Fig. 4.2 Casos d'ús de la intranet part 1 
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ENTRAR AL SISTEMA 

Descripció: Un usuari vol entrar al sistema, amb una intenció determinada. 

 Precondicions: L’usuari coneix un parell clau identificador que el distingeixi com a 

usuari del sistema. L’usuari del sistema ha d’haver estat creat prèviament per un 

administrador del sistema.  

Postcondicions: s’inicia una sessió a la intranet dels escoltes catalans, amb el que el 

sistema el comptabilitza com a “connectat”. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari es dirigeix a qualsevol 
pàgina web del domini de la 
intranet d’escoltes catalans. 
 

 

  

2. El sistema detecta si aquesta 
sessió ja estava oberta 
anteriorment. 
 

3. El sistema mostra una pàgina amb 
la possibilitat d’introduir un parell 
clau identificador 
 

 

4. L’usuari introdueix el parell clau 
identificador 
 

 

  

 
5. El sistema comprova que l’usuari 

identificat d’aquesta manera 
existeixi. 
 

6. El sistema inicia sessió amb 
aquest usuari 

 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

3b.  Si la sessió ja estava oberta anteriorment, simplement el sistema mostra la pàgina 

a la qual l’usuari ha accedit en el punt 1. 

6b. Si l’usuari ha introduït un parell identificador incorrecte que no coincideix amb cap 

usuari existent, es va al punt 3 afegint un missatge d’error. 
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SORTIR DEL SISTEMA 

Descripció: Un usuari vol sortir del domini de l’aplicació. 

 Precondicions: L’usuari ja estava “connectat” o ja estava a dintre del domini da 

l’aplicació 

Postcondicions: s’acaba la sessió d’aquest usuari i es comptabilitza l’usuari com a 

“desconnectat”. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema que surt 
del domini de l’aplicació 
 

 

  

2. El sistema tanca la sessió de 
l’usuari 
 

3. El sistema mostra una pàgina 
informant de la finalització del 
procés 
 

 

ESCOLLIR MÒDUL 

Descripció: Un usuari vol començar a realitzar operacions dintre la intranet. 

 Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió. 

Postcondicions: es redirigeix l’usuari al domini del mòdul, amb el que el sistema 

passa a ser el sistema del mòdul i no el de la intranet. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema quin 
mòdul accedir 
 

 

  

2. El sistema comprova que l’usuari 
tingui els permisos corresponents. 
 

3. El sistema redirigeix l’usuari al 
mòdul escollit. 
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Flux alternatiu d’esdeveniments: 

3b.  Si l’usuari no té els permisos corresponents el sistema mostra un missatge d’error 

indicant-li això a l’usuari. 

A continuació s’especifiquen els casos d’ús referents a la gestió d’un objecte. Per evitar 

repetitivitat a la memòria i ja que aquesta ha de tenir un volum acceptable per la seva 

lectura, considero oportú no fer l’especificació de tots els casos d’ús. 

 

CREAR USUARI DEL SISTEMA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix afegir un nou usuari del sistema 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. 

Postcondicions: s’afegeix l’usuari al sistema. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador indica al sistema 
que vol afegir un usuari i 
introdueix les dades necessàries: 
permisos i grups relacionats. 
 

 

  

2. El sistema crea la instància de 
l’usuari amb les seves relacions i 
mostra el resultat a 
l’administrador. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Si l’usuari no ha indicat tots els camps necessaris, el sistema no crea l’usuari i 

mostra a l’administrador els camps necessaris per portar a terme l’acció. 

 

MODIFICAR UN USUARI DEL SISTEMA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix modificar un usuari del sistema 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. L’usuari existeix prèviament. 
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Postcondicions: es modifica l’usuari al sistema. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’una 
llista l’usuari que vol modificar. 
 

2. L’administrador indica els camps 
que vol modificar al sistema. 

 

 

  

3. El sistema modifica la instància 
d’usuari i aplica els canvis. També 
amb les relacions. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

3b.  Si l’usuari no ha indicat tots els camps necessaris o indica camps que provocaran 

una inconsistència en la integritat de les dades, el sistema no fa cap canvi i ho indica a 

l’usuari indicant a on es produeix la inconsistència. 

 

BORRAR UN USUARI DEL SISTEMA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix esborrar un usuari del sistema 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. L’usuari existeix prèviament. 

Postcondicions: es borra l’usuari del sistema. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’una 
llista l’usuari o els usuaris que vol 
borrar. 
 

2. L’administrador indica la intenció 
de borrar els objectes seleccionats 
del sistema 

 

 

  

3. El sistema borra l’usuari o els 
usuaris. 
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CREAR GRUP DEL SISTEMA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix afegir un nou grup d’usuaris al 

sistema 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. 

Postcondicions: s’afegeix el grup al sistema. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador indica al sistema 
que vol afegir un grup introdueix 
les dades necessàries: nom del 
grup i indica els usuaris del grup 
com també els permisos. 
 

 

  

2. El sistema crea la instància de 
grup amb les seves relacions i 
mostra el resultat a 
l’administrador. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Si l’usuari no ha indicat tots els camps necessaris, el sistema no crea el grup i 

mostra a l’administrador els camps necessaris per portar a terme l’acció. 

 

MODIFICAR UN GRUP DEL SISTEMA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix modificar un usuari del sistema 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. L’usuari existeix prèviament. 

Postcondicions: es modifica l’usuari al sistema. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’una 
llista el grup que vol modificar. 
 

2. L’administrador indica els camps 
que vol modificar al sistema. 
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3. El sistema modifica la instància de 
grup i aplica els canvis. També 
amb les relacions. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

3b.  Si l’usuari no ha indicat tots els camps necessaris o indica camps que provocaràn 

una inconsistència en la integritat de les dades, el sistema no fa cap canvi i ho indica a 

l’usuari indicant a on es produeix la inconsistència. 

A continuació completo l’especificació referent a un gestor d’un objecte. Comentat 

anteriorment. Amb les operacions de llistar i de consultar el detall: 

 

 

Fig. 4.3 Casos d'ús de la intranet part 2 (Visionat de dades) 
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LLISTAR USUARIS DEL SISTEMA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix veure tots els usuaris 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. 

Postcondicions: no té postcondicions. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador indica al sistema 
que vol consultar un llistat 
d’usuaris. 

 

 

  

2. El sistema mostra un llistat de tots 
els usuaris. 
 

 

CONSULTAR EL DETALL D’UN  USUARIS DEL SISTEMA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix  consultar les dades d’un usuari. 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. L’usuari existeix anteriorment. 

Postcondicions: no té postcondicions. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona 
l’usuari del qual vol consultar el 
detall 

 

 

  

2. El sistema mostra totes les dades 
referents a l’usuari. 
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4.2.3 PROGRAMA DE CENSOS 

De la mateixa manera que els requisits estaven dividits en tres apartat, per un millor 

visionat de les dades, aquí també dividirem els diagrames de casos d’ús en tres apartats: 

Màsters: 

 

 

Fig. 4.4. Casos d'ús del programa de censos, secció "màsters" 

En tots aquests casos d’ús no hi ha res que valgui la pena fer una menció especial. És una 

gestió de contingut normal i corrent com s’ha indicat anteriorment que es duria a terme. 

Per més informació veure l’apartat “generalització de gestió de contingut”. 
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Administració de persones i agrupaments 

 

Fig. 4.5 casos d'ús del programa de censos, secció "administració persona i agrupament", amb actor cap 

d'agrupament 

 

Comencem per la gestió de les persones. No només inclouen els casos d’us de veure detall 

sinó els altres típics d’un gestor, però en aquest diagrama he volgut remarcar els casos 

d’ús en els quals l’actor protagonista és aquest que s’anomena “cap d’agrupament”. 
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CREAR PERSONA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix afegir una nova persona al sistema 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. 

Postcondicions: S’afegeix la persona al sistema. S’afegeix també un usuari 

corresponent a aquesta persona. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador indica al sistema 
que vol afegir una persona i 
introdueix les dades necessàries. 
 

 

  

2. El sistema crea la instància de la 
persona i mostra el resultat a 
l’administrador. 
 

3. El sistema afegeix un número de 
cens a la instància de persona 
creada. 
 

4. El sistema crea una instància 
d’usuari (de la intranet) amb els 
permisos més baixos i usant la 
informació introduïda per 
l’administrador 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Si l’usuari no ha indicat tots els camps necessaris, o hi ha alguna incongruència de 

dades el sistema no crea la persona i mostra a l’administrador els camps necessaris a 

on falta informació o a on la informació és incorrecte per portar a terme l’acció. 

 

MODIFICAR UN PERSONA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix modificar una persona del sistema. 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. La persona existeix prèviament. 

Postcondicions: es modifica la persona al sistema. 
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Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’una 
llista la que vol modificar. 
 

2. L’administrador indica els camps 
que vol modificar al sistema. 

 

 

  

3. El sistema modifica la instància de 
persona i aplica els canvis. També 
amb les relacions. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

3b.  Si l’usuari no ha indicat tots els camps necessaris o indica camps que provocar{n 

una inconsistència en la integritat de les dades, el sistema no fa cap canvi i ho indica a 

l’usuari indicant a on es produeix la inconsistència. 

 

ESBORRAR PERSONA 

Descripció: Un administrador del sistema decideix esborrar una persona 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. La persona existeix prèviament. 

Postcondicions: es borra l’usuari del sistema. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’una 
llista la persona o persones que 
vol esborrar. 
 

2. L’administrador indica la intenció 
de esborrar els objectes 
seleccionats 

 

 

  

3. El sistema borra la persona o les 
persones 
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CONSULTAR EL DETALL D ’UNA PERSONA  

Descripció: Un administrador del sistema decideix  consultar les dades d’una persona. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat com a administrador del sistema o com a cap 

d’agrupament. La persona existeix anteriorment. 

Postcondicions: no té postcondicions. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona la 
persona de la qual vol consultar el 
detall 

 

 

  

2. El sistema mostra totes les dades 
referents a aquesta persona 
juntament amb el seu historial. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Si l’usuari és un cap d’agrupament i la persona que es vol consultar no té cap 

relació actual amb l’agrupament del qual és cap, el sistema envia un missatge d’error a 

l’usuari indicant que no té els permisos corresponents per veure el detall. 

Els  llistat d’una persona i el llistat d’agrupament mereixen una atenció especial ja que 

usen d’altres casos d’ús per ser més complets. Comptant que el nombre d’instàncies 

d’aquests objectes pot ser molt gran cal afegir-hi usabilitat: 

 

Fig. 4.6 Casos d'us del programa de censos, secció "Administració persona i agrupament". Usabilitat. 
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LLISTAR PERSONES 

Descripció: Un usuari amb permisos suficients del sistema decideix veure un llistat de 

persones per a futures accions, per exemple, modificar-les. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador del 

sistema o com a cap d’agrupament i per tant té els permisos corresponents. 

Postcondicions: no té postcondicions. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema que vol 
consultar un llistat d’usuaris. 

 

 

  

2. El sistema mostra un llistat de tots 
els usuaris. 
 

 

3. L’usuari indica al sistema quin 
filtratge vol que es produeixi en el 
llistat i per tant quines són les 
persones que no vol llistar. 
 

 

  

4. El sistema mostra a l’usuari el 
llistat filtrat. 
 

 

5. L’usuari indica al sistema com vol 
ordenar el llistat. 
 

 

  

6. El sistema mostra a l’usuari el 
llistat ordenat i filtrat. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

1b.  L’usuari pot indicar a primera inst{ncia el filtratge amb el que es passaria al punt 4 

a continuació. 

2b. 4b. 6b. En el cas d’un usuari identificat com a cap d’agrupament, el llistat ja estar{ 

filtrat per defecte a persones que tinguin una relació (actual o antiga) amb 

l’agrupament del qual l’usuari n’és cap. 

El llistat d’agrupament funcionar{ exactament de la mateixa forma. En la gestió 

d’agrupament només mereix una especial atenció l’acció de mostrar el detall 
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d’agrupament. La resta d’accions són les pròpies d’un gestor normal i corrent, i per tant 

l’especificació es extremadament semblant a les especificacions de qualsevol altra gestió. 

 

MODIFICAR UN CONJUNT DE PERSONES 

Descripció: Un administrador vol executar la mateixa modificació a vàries persones 

del sistema. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador del 

sistema i per tant té els permisos corresponents. Totes les persones existeixen 

prèviament. 

Postcondicions: S’haur{ modificat un conjunt de persones. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’un 
llistat previ les persones a les 
quals vol executar la modificació. 

 

 

  

2. El sistema mostra a l’usuari un 
llistat de modificacions possibles 
per a conjunts de persones. 
 

 

3. L’administrador indica al sistema 
quina és la modificació. 
 

 

  

4. El sistema mostra a l’usuari el 
formulari necessari per fer la 
modificació 
 

 

5. L’administrador indica al sistema 
les modificacions. 
 

 

  

6. El sistema modifica les persones. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

6b.  Sí l’usuari ha indicat unes dades incorrectes que no són consistents, el sistema 

mostra a on esta l’error i es torna al punt 4. 
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Una vegada completada l’especificació de persona, completem l’especificació de gestió 

d’agrupament. Només cal fer referència al detall d’un agrupament, que com passava a 

persona hi ha dos actor implicats, el cap d’agrupament i l’administrador. També cal notar 

un detall a crear un agrupament, ja que es crea un usuari com a persona, però amb una 

petita diferència: 

 

CREAR AGRUPAMENT 

Descripció: Un administrador del sistema decideix afegir una nou agrupament al 

sistema 

 Precondicions: L’administrador s’ha identificat correctament com a administrador 

del sistema i per tant té els permisos corresponents. 

Postcondicions: S’afegeix l’agrupament al sistema. S’afegeix també un usuari 

corresponent a aquest agrupament. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador indica al sistema 
que vol afegir una persona i 
introdueix les dades necessàries. 
 

 

  

2. El sistema crea la instància 
d’agrupament i mostra el resultat 
a l’administrador. 
 

3. El sistema crea una instància 
d’usuari (de la intranet) amb els 
permisos “cap d’agrupament” i 
usant la informació introduïda per 
l’administrador 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Si l’usuari no ha indicat tots els camps necessaris, o hi ha alguna incongruència de 

dades el sistema no crea l’agrupament i mostra a l’administrador els camps necessaris 

a on falta informació o a on la informació és incorrecte per portar a terme l’acció. 
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CONSULTAR EL DETALL D’UN AGRUPAMENT  

Descripció: Un administrador o cap d’agrupament decideix  consultar les dades d’un 

agrupament. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador o com a 

cap d’agrupament. L’agrupament existeix. 

Postcondicions: no té postcondicions. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona 
l’agrupament del qual vol 
consultar el detall 

 

 

  

2. El sistema mostra totes les dades 
referents a aquest agrupament 
juntament amb totes les persones 
que hi estàn relacionades. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Si l’usuari té el rol de cap d’agrupament i ha indicat de consultar les dades d’un 

agrupament que no és mateix el qual ell n’es cap, el sistema indica a l’usuari que no té 

els permisos corresponents. 

A continuació passem a especificar els casos d’us que tenen relació amb les sol·licituds 

de modificació i la seva gestió: 
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SOL·LICITAR CREAR UNA PERSONA 

Descripció: Un cap d’agrupament vol crear una persona 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a “cap d’agrupament”. 

Postcondicions: S’haur{ afegit una sol·licitud de modificació. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

CAP AGRUPAMENT SISTEMA 

 

1. L’usuari indica el sistema la 
intenció de crear una persona i 
introdueix tots els camps 
necessaris 

 
 

 

  

2. El sistema indica a l’usuari que 
s’ha processat correctament la 
seva sol·licitud. 
 

3. El sistema crea una instància de 
modificació de persona. 

 
4. El sistema indica a un usuari amb 

rol administrador que té 
sol·licituds pendents de gestionar. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Sí l’usuari ha indicat unes dades incorrectes que no són consistents, el sistema 

mostra a on esta l’error perquè l’usuari pugui corregir-lo. 

Una consideració important en aquest cas és que un usuari pot crear una persona i no 

afegir-hi cap relació amb el seu propi agrupament, amb el que després, farà impossible que 

aquest usuari pugui modificar o inclús veure aquesta persona que ell mateix ha creat. 

El sistema no fa cap acció per evitar això i la decisió recau en què es tracta d’un programa 

de censos i que els principals usuaris són els administradors, la resta d’usuaris serveixen 

únicament per alleugerar el nivell de feina dels administradors però no són en cap cas, els 

usuaris finals als quals va destinat el producte. 
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SOL·LICITAR MODIFICACIÓ D’UNA PERSONA  

Descripció: Un cap d’agrupament vol modificar una persona 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a “cap d’agrupament”. 

Postcondicions: S’haur{ afegit una sol·licituds de modificació. 

 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

CAP AGRUPAMENT SISTEMA 

 

1. L’usuari selecciona d’un llistat la 
persona de la qual vol fer la 
modificació. 
 

2. L’usuari indica els camps que vol 
modificar de la persona. 

 
 

 

  

3. El sistema indica a l’usuari que 
s’ha processat correctament la 
seva sol·licitut. 
 

4. El sistema crea una instància de 
modificació de persona. 

 
5. El sistema indica a un usuari amb 

rol administrador que té 
sol·licituds pendents de gestionar. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Sí l’usuari ha indicat unes dades incorrectes que no són consistents, el sistema 

mostra a on esta l’error perquè l’usuari pugui corregir-lo. 

 

SOL·LICITAR MODIFICACIÓ D’UN AGRUPAMENT  

Descripció: Un cap d’agrupament vol modificar les dades del seu agrupament 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a “cap d’agrupament”. 

Postcondicions: S’haur{ afegit una sol·licitud de modificació. 
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Flux bàsic d’esdeveniments: 

CAP AGRUPAMENT SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema els 
camps que vol modificar del seu 
propi agrupament 

 
 

 

  

2. El sistema indica a l’usuari que 
s’ha processat correctament la 
seva sol·licitut. 
 

3. El sistema crea una instància de 
modificació de persona. 

 
4. El sistema indica a un usuari amb 

rol administrador que té 
sol·licituts pendents de gestionar. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b.  Sí l’usuari ha indicat unes dades incorrectes que no són consistents, el sistema 

mostra a on esta l’error perquè l’usuari pugui corregir-lo. 

A continuació desglossem els casos d’ús referents a la gestió de modificacions: 

 

Fig. 4.7 Casos d'ús del programa de censos, secció "Administració persona i agrupament", gestió modificacions 
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El cas de llistar modificacions funciona de manera similar al llistat de persona i 

agrupament, també inclou el cas d’ús de filtrar i ordenar. 

LLISTAR MODIFICACIONS 

Descripció: Un administrador vol veure el llistat de les modificacions. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador i té els 

permisos corresponents. 

Postcondicions: no té postcondicions. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema que vol 
consultar el llistat de 
modificacions. 

 

 

  

2. El sistema mostra un llistat de tots 
els usuaris. 
 

 

3. L’usuari indica al sistema quin 
filtratge vol que es produeixi en el 
llistat i per tant quines són les 
modificacions que vol llistar (per 
exemple, les aprovades o les no 
aprovades o les referents a tal 
persona/agrupament o les 
sol·licitade per un usuari en 
concret). 
 

 

  

4. El sistema mostra a l’usuari el 
llistat filtrat. 
 

 

5. L’usuari indica al sistema com vol 
ordenar el llistat. 
 

 

  

6. El sistema mostra a l’usuari el 
llistat ordenat i filtrat. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

1b.  L’usuari pot indicar a primera inst{ncia el filtratge amb el que es passaria al punt 4 

a continuació. 
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ESBORRAR MODIFICACIONS 

Descripció: Un administrador vol esborrar les sol·licituds de modificació. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador del 

sistema i per tant té els permisos corresponents. Les sol·licituds de modificació 

existeixen. 

Postcondicions: S’esborren del sistema les sol·licituds de modificació. S’informa al 

creador de la sol·licituds d’aquesta acció. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’un 
llistat la sol·licituds que vol 
esborrar. 

 

 

  

2. El sistema mostra totes les dades 
de la sol·licituds comparant-les 
amb les dades actuals que hi ha en 
producció de l’objecte (persona o 
agrupament) que es vol modificar. 
 

 
3. L’administrador indica al sistema 

que vol esborrar la sol·licituds. 
 

 

  

 
4. El sistema esborra la sol·licitud 

que l’administrador ha 
seleccionat. 
 

5. El sistema informa a l’usuari 
creador de la sol·licitud de l’acció. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

1b.  L’usuari pot seleccionar més d’una sol·licitud, amb el que es passa directament al 

punt 3. 
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ACCEPTAR MODIFICACIONS 

Descripció: Un administrador accepta les sol·licituds de modificació. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador del 

sistema i per tant té els permisos corresponents. Les sol·licituds de modificació 

existeixen i no han estat prèviament acceptades. 

Postcondicions: Es modifiquen les persones o agrupament a les quals es feia 

referència a la sol·licituds de modificació. S’informa al creador de la sol·licitud 

d’aquesta acció. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’un 
llistat la sol·licituds que vol 
acceptar. 

 

 

  

2. El sistema mostra totes les dades 
de la sol·licitud comparant-les 
amb les dades actuals que hi ha en 
producció de l’objecte (persona o 
agrupament) que es vol modificar. 
 

 
3. L’administrador indica al sistema 

que vol acceptar la sol·licitud. 
 

 

  

4. El sistema fa la modificació de 
l’objecte (persona o agrupament) 
que l’administrador ha seleccionat 
al punt 1. 
 

5. El sistema marca com a sol·licitud 
acceptada la sol·licitud que 
l’usuari ha seleccionat. 
 

6. El sistema informa a l’usuari 
creador de la sol·licitud de l’acció. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

1b.  L’usuari pot seleccionar més d’una sol·licitud, amb el que es passa directament al 

punt 3. 
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Trameses 

 

Fig. 4.8 Casos d'ús del programa de censos, secció trameses 

En aquesta part b{sicament és la gestió de tres tipus d’objectes. Com he anat fent, només 

especificaré aquests casos d’ús que es distingeixin de la resta per ser peculiars. 

Cal notar en aquest gr{fic que no existeix el cas d’ús de consultar una plantilla ni tampoc 

existeix el cas d’ús de modificar un llistat, per això, se’n crea un altre. 

La part més important és la gestió de llistats ja que tot gira al seu voltant. L’objecte 

plantilla és tan sols útil per executar el cas d’ús d’exportar el llistat, quan l’usuari vol que el 

llistat tingui un model a seguir alhora de presentar aquest llistat. 

Per tant, no explicitarem en aquesta memòria res de gestió de plantilles. 

Comencem per les especificacions dels casos d’ús importants referents a la gestió de 

llistats. 
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CREAR LLISTAT 

Descripció: Un administrador vol crear un llistat pel seu posterior estudi. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador del 

sistema i per tant té els permisos corresponents.  

Postcondicions: Es crea un llistat personalitzat. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador indica que vol 
crear un llistat de persones nou. 

 

 

  

2. El sistema mostra totes les 
possibilitats de configuració del 
filtrat. 
 

 
3. L’administrador configura el 

llistat al seu gust. I així ho indica al 
sistema quan acaba. 
 

 

  

4. El sistema mostra el resultat de la 
configuració que ha fet 
l’administrador. 
 
 

 

5. L’administrador previsualitza el 
llistat i indica al sistema que el vol 
guardar per futures 
previsualitzacions. 
 

 

  

6. El sistema guarda el llistat per 
futures previsualitzacions. 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

5b. L’usuari no est{ satisfet amb els resultats i així ho indica al sistema, amb el que es 

passa al punt 3. 
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EXPORTAR LLISTAT 

Descripció: Un administrador vol exportar un llistat pel seu posterior estudi a un 

fitxer independent. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador del 

sistema i per tant té els permisos corresponents.  

Postcondicions: Es crea un fitxer extern al sistema. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’una 
llista el llistat el qual vol exportar. 

 

 

  

2. El sistema mostra la possible 
configuració d’exportació del 
fitxer 
 

 
3. L’administrador escull el tipus de 

fitxer el qual vol exportar el llistat. 
 

4. L’administrador escull la plantilla 
o model que vol aplicar al llistat 
alhora d’exportar-lo 
 

 

  

5. El sistema crea un fitxer del tipus 
que l’administrador ha escollit 
amb el model o plantilla aplicat 
 
 

 

6. L’usuari guarda el fitxer all{ a on 
sigui necessari. 
 

 

 

De la resta de casos d’ús referents a la gestió de llistats no hi ha cap cas d’ús que mereixi 

una especial atenció. A continuació passem a les especificacions dels casos d’ús referents a 

la gestió de gràfics. 
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CREAR GRÀFIC 

Descripció: Un administrador vol veure estadístiques d’un llistat creat. 

 Precondicions: L’usuari s’ha identificat correctament com a administrador del 

sistema i per tant té els permisos corresponents.  

Postcondicions: Es crea un gràfic pel seu posterior visionat. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

1. L’administrador selecciona d’una 
llista de llistats el llistat en el qual 
vol basar el gràfic. 
 

2. L’administrador indica al sistema 
que vol crear un gràfic del llistat 
seleccionat. 

 

 

  

3. El sistema mostra totes les 
possibilitats de configuració del 
gràfic. 
 

 
4. L’administrador configura el 

gràfic indicant quines són les 
característiques del llistat les 
quals té més interès en fer un 
estudi. 
 

 

  

5. El sistema crea el gràfic. 
 

6. El sistema mostra el gràfic 
resultat. 
 
 

 

De la resta de casos d’ús referents a la gestió de gr{fic no n’hi ha cap que destaqui. La seva 

gestió es du a terme com la resta de gestió de contingut, amb la possibilitat de llistar, 

modificar, esborrar i veure un gràfic determinat. 
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4.2.4 XARXA SOCIAL 

 

Fig. 4.9 Casos d'ús de la xarxa social 
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ENTRAR A LA XARXA SOCIAL 

Descripció: Un usuari vol començar a fer servir les funcionalitats de la xarxa social. 

 Precondicions: no hi ha precondicions.  

Postcondicions: L’usuari ha entrat al domini de la xarxa social i ja pot fer ús de les 

seves funcionalitats. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema la seva 
intenció de fer servir la xarxa 
social. 

 

 

  

2. El sistema comprova que l’usuari 
de la intranet tingui un usuari 
associat de la xarxa social. 
 

3. El sistema mostra un formulari on 
l’usuari pot introduir el seu nom. 

 

 
4. L’usuari introdueix un nom 

d’usuari amb el qual s’identificar{ 
durant el seu ús en la xarxa. 
 

 

  

5. El sistema crea un usuari de la 
xarxa social amb aquest nom 
d’usuari. 
 

6. El sistema relaciona l’usuari de la 
intranet amb aquest usuari just 
acabat de crear. 
 

7. El sistema mostra una introducció 
de la intranet a l’usuari. 
 
 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

3b. Si l’usuari de la intranet ja tenia un usuari de la xarxa social relacionat, es passa 

directament al punt 7. 
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PUBLICAR MISSATGE 

Descripció: Un usuari vol comunicar un missatge de forma pública. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social.  

Postcondicions: S’ha publicat el missatge de l’usuari. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari introdueix un missatge i 
indica al sistema que el vol 
publicar. 

 

 

  

2. El sistema crea el missatge. 
 

3. El sistema relaciona el missatge 
amb el seu autor. 
 

4. El sistema mostra el llistat de tots 
els missatges publicats a on es pot 
observar el nou missatge. 

 

Flux alternatiu d’esdeveniments: 

2b. Si el missatge és nul o és massa llarg el sistema no fa cap acció i es torna al punt 1. 

 

AGRADAR MISSATGE 

Descripció: Un usuari vol comunicar la seva satisfacció envers un missatge. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social. El missatge existeix. 

L’usuari no és l’autor del missatge. 

Postcondicions: S’ha afegit un enllaç entre l’usuari i el missatge. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema que li 
agrada el missatge 

 

 

  

2. El sistema crea un enllaç entre el 
missatge i l’usuari 
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ESBORRAR MISSATGE 

Descripció: Un usuari vol esborrar un missatge que ha publicat anteriorment. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social. El missatge existeix. 

L’usuari és l’autor del missatge. 

Postcondicions: S’esborra el missatge i tots els seus enllaços amb els usuaris. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema quin és 
el missatge que vol esborrar. 

 

 

  

2. El sistema l’esborra i esborra 
també tots els seus enllaços. 
 

 

 

CREAR GRUP 

Descripció: Un usuari vol crear un grup que creu que pot ser d’interès per a més 

usuaris. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social.  

Postcondicions: S’ha el grup i s’ha afegit el primer integrant. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari introdueix al sistema el 
nom i la descripció del grup que 
vol crear. 

 

 

  

2. El sistema crea el grup. 
 

3. El sistema afegeix l’usuari com a 
primer integrant del grup. 
 

4. El sistema mostra el llistat de tots 
els integrants del grup. 
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UNIR-SE A UN GRUP 

Descripció: Un usuari es vol unir a un grup en concret. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social. El grup existeix. 

L’usuari no és el creador del grup. 

Postcondicions: S’ha afegit un enllaç entre l’usuari i el grup. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema que es 
vol unir al grup. 

 

 

  

2. El sistema crea un enllaç entre el 
missatge i el grup. 
 

 

 

ESBORRAR UN GRUP 

Descripció: Un usuari vol esborrar un grup. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social. El grup existeix. 

L’usuari és el creador del grup. 

Postcondicions: S’ha esborrat el grup i s’han esborrat tots els enllaços entre el grup i 

usuaris. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema quin és 
el grup que vol esborrar. 

 

 

  

2. El sistema l’esborra i esborra 
també tots els seus enllaços. 
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MODIFICAR PERFIL  

Descripció: Un usuari vol canviar la informació que l’identifica. Ja sigui el seu nom 

d’usuari o la seva foto de perfil o avatar. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social.  

Postcondicions: S’ha canviat la informació referent a l’usuari. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema quins 
són els canvis que vol aplicar. 

 

 

  

2. El sistema guarda els canvis. 
 

3. El sistema actualitza el nom 
d’usuari i l’avatar all{ a tot arreu a 
on apareguin mostrats. 
 

 

 

CALCULAR COMUNITATS 

Descripció: Per fer un estudi més complex de les dades, una manera d’afegir valor és 

fer un estudi de les comunitats que hi poden haver en la xarxa social. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social.  

Postcondicions: No hi ha cap postcondició 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema que vol 
calcular les comunitats existents a 
la xarxa social. 

 

 

  

2. El sistema indica a l’usuari quines 
són les comunitats o possibles 
comunitats que existeixen a dintre 
de la xarxa social. 
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TROBAR L’USUARI MÉS AFÍ 

Descripció: Per fer un estudi més complex de les dades, una manera d’afegir valor és 

saber quin usuari de la xarxa social té el comportament més semblant a ell mateix. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social.  

Postcondicions: No hi ha cap postcondició 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema que vol 
saber quins és l’usuari més afí a 
ell mateix 

 

 

  

2. El sistema indica a l’usuari quin és 
l’altre usuari més afí i mostra la 
seva activitat 
 

 

 

BAIXA 

Descripció: L’usuari dóna per acabada la seva activitat en la xarxa social. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social.  

Postcondicions: S’esborra l’usuari de la xarxa social, però la seva activitat que ha dut 

a terme durant ha estat usuari es manté. 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema quees 
vol donar de baixa 

 

 

  

2. El sistema esborra l’usuari i el 
deslliga de l’usuari de la intranet. 
 

 

Pel tema de la visualització de la xarxa social el cal ampliar amb els següents casos 

d’ús: 
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Fig. 4.10 Detall de casos d'ús de visionat de la xarxa social 

 

VEURE ACTIVITAT D’UN  USUARI 

Descripció: L’usuari vol saber tota l’activitat que un altre usuari (o ell mateix) ha 

tingut durant el seu ús de la xarxa social. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social. L’altre usuari existeix. 

Postcondicions: No hi ha postcondicions 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari selecciona l’usuari del 
qual en vol saber l’activitat. 

 

 

  

2. El sistema mostra tota la seva 
activitat, tots els missatges que ha 
escrit i tots els grups que ha creat, 
com també els missatges que li 
agraden i els grups als qual s’ha 
unit. 
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VEURE DETALL D’UN GRUP 

Descripció: L’usuari vol saber tota la informació referent a un grup. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social. El grup existeix. 

Postcondicions: No hi ha postcondicions 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari selecciona el grup del 
qual en vol saber la informació 
d’un llistat. 

 

 

  

2. El sistema mostra tota la seva 
informació: els integrants i el 
creador. 
 

 

De la resta de casos d’ús, tenen la mateixa especificació, a continuació es detalla un a 

mode representatiu. 

 

LLISTAR GRUPS 

Descripció: L’usuari vol veure un llistat de tots els grups. 

 Precondicions: L’usuari ha entrat al sistema de la xarxa social. 

Postcondicions: No hi ha postcondicions 

Flux bàsic d’esdeveniments: 

USUARI SISTEMA 

 

1. L’usuari indica al sistema la seva 
intenció de veure tots els grups 

 

 

  

2. El sistema mostra un llistat de tots 
els grups de la xarxa social. 
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5. DISSENY 

 

L’etapa de disseny determina l’arquitectura general del sistema. Aquesta arquitectura ser{ 

la més adequada i la que millor satisfaci els requisits en termes de: 

 Components hardware, software o persones 

 Comunicació entre components 

En un disseny s’apliquen diferents tècniques i principis amb la finalitat de definir un 

sistema amb prou nivell de detall per permetre la seva construcció física o implementació. 

 

5.1 TECNOLOGIES 

Per el desenvolupament d’aquest projecte s’ha fet ús de v{ries tecnologies i de tècniques 

diferents que a continuació passarem a detallar. S’organitzen per disseny extern, intern i 

bases de dades, es pot endevinar, com s’explicar{ més endavant, que s’ha usat una 

arquitectura de tres capes per a la solució del problema. 

 

5.1.1 CSS 

Cascading Style Sheets, CSS, és una especificació desenvolupada pel W3C4 per permetre 

la separació de continguts dels documents escrits en HTML, XML i XHTML de la seva 

presentació. Usa fulles d’estils que estan especificades amb aquest propi idioma (CSS) per 

aconseguir aquest objectiu. Inclou elements que permeten concretar colors, fons, marges, 

enquadraments, tipus de lletra, etc. 

Utilitza una sèrie de regles o normes que defineixen l’estil dels diferents elements dels 

documents estructurats i que formen la sintaxis de les fulles d’estil. Cada regla consisteix 

en un selector i una declaració. El selector selecciona un elements del document 

estructurat i la declaració consisteix en una propietat o atribut i el valor que se li assigna. 

                                                                 

4
  World Wide Web Consortium és un consorci internacional que produeix recomanacions per la World 

Wide Web (Wikipedia 2011) 
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Aquestes fulles d’estil serveixen d’est{ndard per als navegadors web i faciliten d’una 

manera immensa als desenvolupadors les modificacions de presentació i maquetació 

sobre pàgines web. 

 

5.1.2 JAVASCRIPT 

JavaScript és un llenguatge de programació interpretat5 basat en prototips. Les noves 

classes que genera les genera clonant les classes base (anomenades prototips) expenent 

les seves funcionalitats inicials. Està orientat principalment pel seu ús en pàgines web i 

com que els navegadors el poden interpretar se’l troba sovint incrustat en el codi HTML. El 

seu ús, per tant, dóna dinamisme a aquestes pàgines web i sobretot, milloren la seva 

interacció amb l’usuari, fent aquestes p{gines molt més usables. 

 

5.1.3 AJAX 

AJAX, acrònim de Asynchronus Javascript And XML (JavaScript asíncron I XML), és una 

tècnica de desenvolupament web que genera aplicacions interactives, també conegudes 

com RIA (Rich Internet Applications6). Proposa un model d’interacció web combinant les 

següents tecnologies: 

 Presentació basada en estàndards, fent servir XHTML i CSS. 

 Intercanvi i manipulació de dades sol·licitades per l’usuari fent servir XML i XSLT o 

també JSON i JSON-RPC. 

 Exhibició i interacció dinàmiques fent servir DOM7. 

 Intercanvi de dades de forma asíncrona amb el servidor, fent servir l’objecte 

XMLHttpRequest (la tecnologia usada més àmpliament en el desenvolupament del 

projecte) 

 JavaScript com a l’unificador de tots els punts anteriors. 

                                                                 

5
  Els llenguatges interpretats són aquells que estàn dissenyats per ser executats pel medi d’un intèrpret 

(no requereixen compilació) 
6
 Aplicacions vía web que tenen moltes de les característiques típiques d’una aplicació d’escritori. 

7
 DOM (Document Object Model) és una convenció per definir, representar i interaccionar amb els 

elements d’un document HTML, XHTML i XML. 
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Fig. 5.1 Organització de tecnologies que formen AJAX 

 

Les aplicacions desenvolupades amb AJAX s’executen a client, és a dir, en el navegador de 

l’usuari mentrestant es manté una comunicació asíncrona amb el servidor, en segon pla. 

Això permet fer canvis en la informació mostrada en la pàgina segons sigui necessari i 

sense la necessitat de recarregar la pàgina cada vegada, evitant la conseqüent pèrdua de 

temps. Amb aquestes característiques s’aconsegueix interacció, velocitat i sobretot 

usabilitat. 

En la següent figura apareix un esquema comparatiu del funcionament del model web 

cl{ssic i el del model usant tecnologia AJAX. Es mostra com AJAX és l’encarregat de fer les 

peticions i manipular les dades que es mostraran en el navegador. 

 

Fig. 5.2 Comparativa model web clàssic amb model web AJAX 
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Aquesta tecnologia és extremadament útil per afegir usabilitat al sistema. En aquest 

projecte, no és de vital import{ncia el seu ús, però s’usa per assegurar un alt nivell 

d’usabilitat. 

 

5.1.4 JQUERY 

Per afegir encara més usabilitat per part de client, es fa servir també de la tecnologia 

jQuery. 

jQuery és una llibreria de Javascript que suporta tots els navegadors web. Esta dissenyada 

per simplificar la implementació del codi JavaScript a la part de client. Actualment és la 

llibreria Javascript amb més ús a la web. 

El següent gr{fic mostra l’ús que té aquesta llibreria en els 10.000 portals web més 

populars durant el temps, actualment est{ en ús en un 49% d’aquestes webs. 

 

Fig. 5.3 Gràfic d'ús de jQuery en els 10.000 portals web més populars8 

jQuery és open source. La seva sintaxis ha estat dissenyada per fer més fàcil la navegació 

d’un document, la selecció d’elements DOM, crear animacions, gestionar events i 

                                                                 

8
 Font: http://blog.builtwith.com/2011/10/31/jquery-version-and-usage-report/ (jQuery trend reports) 

http://blog.builtwith.com/2011/10/31/jquery-version-and-usage-report/
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desenvolupar aplicacions AJAX. El seu enfoc modular permet la creació de pàgines web 

dinàmiques i aplicacions molt potents. 

 

5.1.5 GOOGLE CHARTS 

Google Charts és una eina basada en llibreries javaScript que proveeix una manera de 

realitzar gràfics modificables a qualsevol web. Pot crear multituds de gràfics diferents, des 

de gr{fics circulars fins a complexo gr{fics jer{rquics en forma d’arbre. 

Un gràfic està implementat com una classe JavaScript. Els gràfics es poden maquetar i 

dissenyar com es vulgui. Són interactius i poden provocar events que activen accions de la 

pàgina web a la qual estan embedats. 

Els gràfics estan rendereritzats amb tecnologia HTML5 i SVG, assegurant interoperabilitat 

de navegadors web i interoperabilitat de plataformes per poder-los rendereritzar a 

plataformes mòbil. No es necessita cap plugin per utilitzar-los. 

 

5.1.6 SYMFONY 

Symfony és un framework de desenvolupament per a aplicacions web. Està escrit en PHP i 

segueix el model vista controlador(MVC). És open source i es va sortir a la llum per 

primera vegada l’any 2005. Creat per Sensio Labs.. 

L’objectiu d’aquest framework de desenvolupament és la creació i manteniment 

d’aplicacions web i evitar la tasca repetitiva d’escriure el mateix codi per a totes les 

aplicacions, evita el paradigma de reinventar la roda.  

Symfony construeix aplicacions robustes multiplataforma i és usat preferentment en 

contextos de grans empreses. Tot i ser un framework de desenvolupament, dóna al 

desenvolupador control total sobre la configuració de la seva aplicació, des de l’estructura 

de directoris fins a les llibreries externes. A part, Symfony també té a la seva disposició 

eines que ajuden a fer proves de software, debuggar i documentar projectes. 

Delicius i Yahoo Bookmarks han estat desenvolupats fent servir aquest framework de 

desenvolupament, juntament amb molts més altres portal d’Internet. 

Symfony és compatible amb Doctrine. 
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5.1.7 DOCTRINE 

Doctrine és un ORM (Object Relational Mapping) per PHP que proveeix persistència per a 

objectes PHP. Es recolza d’una capa d’abstracció de dades. Una de les seves funcions clau 

és que es poden escriure consultes a bases de dades amb un llenguatge propi de consultes, 

un subdialecte de SQL que s’anomena DQL. L’altre fet clau és que és el que suporta 

Symfony actualment. 

Un ORM és una tècnica de programació per transformar dades entre tipus de sistemes de 

dades incompetents. Això crea l’efecte d’una base de dades “virtual” que no depèn de cap 

tecnologia en concret de base de dades i permet el seu ús en el llenguatge de programació, 

inclús en llenguatges que no tenen orientació a objectes. 

Així que usant Doctrine s’aconsegueix convertir el llenguatge de programació de PHP en 

un llenguatge orientat a objectes. 

 

5.1.8 JAVA SERVLET  

Un servlet és una classe del llenguatge de programació JAVA que serveix per expandir les 

funcions d’un servidor que allotgen aplicacions que s’accedeixen via el model de 

programació petició-resposta. Els servlets són capaços de respondre tota mena de 

peticions però normalment s’usen per expandir aplicacions web.  

El següent diagrama mostra una arquitectura típica d’una aplicació web que usa un 

servlet: 

 

Fig. 5.4 Arquitectura amb Servlet 
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Un servlet implementa la interfície javax.servlet.Servlet o hereta de les classes més 

convenients per un protocol en concret (javax.servlet.HttpServlet per exemple). D’aquesta 

manera, el servlet és capaç d’interpretar objectes HttpServletRequest i 

HttpServletResponse que conté la informació de la pàgina que ha invocat el servlet. 

Així doncs, un servlet pot ser usat per afegir contingut dinàmic en un servidor web fent 

servir la plataforma Java. En general es genera contingut HTML però el servlet pot donar 

per resposta qualsevol tipus de dades com també XML. Els servlets suporten la gestió de 

sessió d’usuari. 

 

5.1.9 JAVA  I  PHP 

Java i PHP són dos llenguatges de programació diferents. El motiu que es mostren sota el 

mateix apartat és que els dos permeten programar amb objectes i que han estat els dos 

utilitzats per al desenvolupament del projecte. 

Quasi no tenen cap més característica en comú. PHP és un llenguatge interpretat que no 

necessita d’un compilador, al contrari de Java, que té l’avantatge de disposar d’una consola 

virtual multiplataforma que funciona sobre qualsevol sistema operatiu i tecnologia. 

 

5.1.10 MYSQL 

MySQL és un sistema gestor de bases de dades (SGBD). Es pot obtenir el seu codi font sota 

la llicència de GNU, la llicència més usada open source. L’SQL del seu nom prové de les 

sigles Structured Query Language i és degut a que bàsicament gestiona bases de dades 

escrites en SQL. 

 

5.1.11 DEX 

DEX és una base de dades d’alt rendiment enfocada a grafs dispersos desenvolupada per 

DAMPA-UPC i comercialitzada per l’empresa Sparsity Technologies, un spin-off de la UPC. 

Està escrita en Java i C++, i la seva implementació amb estructures de dades lleugeres i 

especialitzades permet l’an{lisi i la consulta de bilions d’objectes a un cost 

d’emmagatzematge molt baix. Així la seva principal característica és el seu alt rendiment 

alhora d’executar queries que recuperen informació de grans xarxes. 
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En aquesta base de dades, es representa la informació a partir de les seves relacions. 

D’aquesta manera s’aconsegueix executar les operacions que permeten analitzar la 

informació d’una manera significativament més r{pida. 

A continuació es mostra un graf comparatiu de típiques consultes a bases de dades, unes 

fent servir una base de dades relacional com SQL i les altres fent servir DEX: 

 

Fig. 5.5 Taula comparativa i gràfic comparatiu entre un model de dades relatiu i un model dades en forma de graf 

 

A part de tenir els avantatges d’una base de dades en forma de graf, també est{ 

implementat d’una forma on s’ha posat especial atenció al rendiment, fent servir 

estructures molt lleugeres de dades. 

El següent graf mostra com després de fer queries tractant bilions d’elements els resultats 

en temps i en espai en disc són remarcables. 

 

Fig. 5.6 Gràfic de rendiment DEX 
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Aquesta base de dades es basa en un graf de tipus DEX, que té una sèrie de 

característiques concretes. A continuació és mostra l’arquitectura del Core de la BD: 

 

Fig. 5.7 Diagrama UML de DEX 

 

El graf de tipus DEX és un multigraf etiquetat dirigit i multiatribut. Etiquetat ja que així els 

nodes i les arestes poden pertànyer a un tipus. Dirigit per suportar la característica 

matemàtica dels grafs dirigits així com també dels grafs no dirigits. Com que és un graf 

amb atributs, permet una llista de variables i atributs per cada node i aresta, on cada 

atribut és un valor associat a un nom, així se simplifica l’estructura de graf. Un graf 

múltiple permet múltiples arestes entre dos nodes, és a dir, dos nodes poden estar 

connectats vàries vegades per arestes diferents, encara que les arestes tinguin el mateix 

origen, destí i etiqueta. 

 

5.2 PROPOSTA D’ENTREGABLE 

 

5.2.1 PROPOSTA DE DISSENY DEL PROGRAMA DE CENSOS 

Observant el disseny i la interfície d’usuari del programa anterior, s’ha arribat al prototip 

d’un disseny que ser{ la referència d’usabilitat i de interacció amb l’usuari. 

A continuació es mostren captures de pantalla del programa existent que ja atorga la 

solució al problema i finalment es proposa un disseny que com a mínim, ha d’englobar les 
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mateixes funcionalitats que ja es disposava del programa actual. Aquesta condició és un 

dels requisits del sistema. 

La maquetació de les pantalles del prototip proposat s’ha realitzat mitjançant el programa 

Axure. Són simples esquelets on es mostra el futur funcionament de l’aplicació del 

programa de censos i que van ser utilitzats per mostrar al client les possibilitats i perquè 

n’aprovés el desenvolupament. Degut a la seva antiguitat, no es corresponent del tot amb 

el resultat de l’aplicació, ja que decisions sobre disseny intern han passat per sobre la 

interacció amb l’usuari, però s’han mantingut totes les funcionalitats. 

 

Pàgina incial: 

                 

Fig. 5.8 Home del programa existent i home del prottip 

 Bàsicament una pàgina principal amb el menú, enllaços ràpids a les funcionalitats del 

programa. 
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Administració persones i agrupaments: 

 

Fig. 5.9 Llistat d'agrupament del programa de censos 

 

Fig. 5.10 Llistat de persones del programa de cens antic 

Pels llistats de persones, la seva idea de substitut és la següent: 
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Fig. 5.11 Llistats prototip 

Una pàgina única on es pugui el tipus de llistat, si de persones o d’agrupaments o inclús 

d’usuaris del sistema. Els llistats poden ser filtrables per només llistar per exemples les 

persones que pertanyen a un agrupament en concret. 

 

 

Fig. 5.12 Detall d'una instància del programa de censos antic 
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Un dels grans problemes del programa de cens actual, indicat repetidament per 

l’associació, és que no hi ha manera de guardar l’historial d’una persona, i per tant, no es 

pot saber si una persona tenia el rol de nen, de cap o de responsable d’agrupament. 

 

Fig. 5.13 Detall d'una instància prototip 

Així en el prototip no només es mostrar{ la informació d’una persona, sinó també el seu 

historial: 

 

Fig. 5.14 Historial d'una persona prototip 
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Trameses: 

El programa de cens disposa d’un creador d’informes. 

 

Fig. 2 Creador d'informes del programa de cens antic 

Aquest creador d’informes té una certa flexibilitat és i es pot exportar cap llistat. 

Pel prototip, s’afegeix un creador d’informes din{mic i molt flexible que destaca per 

l’usabilitat i la facilitat del seu ús, i inclou totes les funcionalitats del programa antic: 

 

Fig. 5.16 Trameses del prototip 
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5.2.2 DISSENY INTERN DE LA INTRANET D’ESCOLTES CATALANS 

Es proposa construir una base tecnològica (Core) des de on pengin la resta de mòduls i 

funcionalitats de la intranet d’Escoltes Catalans. 

S’escull desenvolupar aquesta base amb el framework de desenvolupament Symfony, de 

pas, s’aprofita passar el programa de censos també sobre el suport de Symfony. Per tant 

l’aplicació serà escrita en PHP i es recolzarà sobre una base de dades mySQL. 

S’escull usar un framework de desenvolupament perquè d’aquesta manera s’alleuja la 

sobrec{rrega d’activitats comunes que es duen a terme a totes les aplicacions web com per 

exemple un ús de sistema de templates per al visionat de dades, suport per a gestió de 

sessions i gestió de bases de dades, així no fa falta reinventar la roda i es reaprofita codi 

desenvolupat prèviament que ha estat a prova anteriorment i que assegura una robustesa 

que no es podria assolir sense l’ús d’un framework de desenvolupament. 

En concret s’escull Symfony pel fet de ser open source, perquè té nombrosos d’èxit. Segueix 

un model vista controlador que és el que es vol fer servir per a tota l’aplicació, té 

independència del disseny de la capa da dades i de la capa de visionat i té suport 

multiidioma i suport d’usuaris i credencials i també dóna eines per al futur testeig de 

dades i de debug. 

Com que usa un ORM i és independent de la base de dades el client no es tornarà a trobar 

amb el problema que l’aplicació no suporti el volum de dades requerit ni tampoc es 

trobarà amb problemes de llicències. Amb Doctrine es facilita molt la tasca de canviar de 

base de dades. 

Symfony es basa en un patró model vista 

controlador (MVC per abreviar). Aquest patró 

separa la lògica del domini de la interfície de 

l’usuari, aconseguint un desenvolupament 

independent, manteniment i proves de cada 

part.  

Aquest patró proveeix una comunicació i 

addició entre els elements de l’aplicació molt 

elàstica. 

    Fig. 5.17 Model Vista Controlador 
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La part del model gestiona el comportament general del sistema i les dades del domini de 

l’aplicació. També s’encarrega de respondre a les peticions per recuperar informació 

respecte aquestes dades de domini (normalment peticions desde la part de vista) i de 

respondre a les instruccions de canvi d’estat (normalment enviades desde el controlador).  

La vista exposa el model d’una forma entenedora i f{cil per la seva interacció, en general 

és una interfície d’usuari. Poden existir v{ries vistes d’un mateix model per objectiur 

diferents. 

El controlador rep les peticions de l'usuari i inicia les respostes fent ús de crides als 

objectes del model. Un controlador accepta una entrada de l'usuari i gestiona el model i la 

vista perquè facin les accions corresponents per dur a terme l'acció que ha demanat 

l'usuari. 

 

Fig. 5.18 Esquema de les funcions d'un model MVC per parts. 

 

Un patró MVC pot ser una col·lecció de models vista controlador, cadascú responsable per 

una part diferent de la interfície de l'usuari o del domini de l'aplicació. Symfony 2 està 

orientat més a aquest sistema però Symfony 1.4 que és la versió amb la qual s'ha treballat. 

En context d’aplicacions web, aquest patró normalment s'aplica fent que la vista siguin 

tots els documents HTML que generi l'aplicació i el controlador gestiona totes les peticions 
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GET o POST i decideix què fer amb aquestes peticions usant els objectes del domini de 

l'aplicació (el model) que tenen les seves normes, funcions i atributs i saben com du a 

terme certes accions. El controlador, una vegada gestionada la petició torna la resposta a 

través de la vista en forma de HTML o de retorn AJAX per exemple. 

El model no té perquè ser tan sols una base de dades. El model, en un patró MVC és tant 

com les dades com la lògica del domini de l'aplicació necessària per manipular totes 

aquestes dades. Moltes aplicacions, però, fan ús d'un sistema de persistència de dades com 

bases de dades ja mencionades.  

El patró no especifica expressament la capa de gestió de dades ja que es considera 

implícitament encapsulada a la capa de model. Aquesta és la gran diferència amb una 

arquitectura de tres capes, a on normalment a la capa de gestió de dades hi ha únicament 

un SGBD (un sistema gestor de bases de dades).  

Per fer realitat aquest disseny, s'usa un ORM en comptes d'un SGBD com a sistema per fer 

persistents les dades, amb el què s'otorga molta transparència al desenvolupador ja que 

així es pot programa amb objectes. 

En general, el cicle de treball d'un patró MVC és el següent: 

1. L'usuari interacciona amb la interfície d'usuari d'alguna manera 

2. El controlador gestiona aquest event, convertint l'input de l'usuari en una acció 

d'usuari pròpiament que pugui ser entesa pel model. 

3. El controlador notifica al model d'aquesta acció, amb el que es fan les accions 

corresponents, normalment generen un canvi d'estat en el mateix model. 

4. La vista fa una petició al model per poder generar una interfície apropiada per 

mostrar a l'usuari com a resultat de l'acció. La vista obté les dades necessàries per 

ensenyar del model mateix. 

5. La interfície d'usuari espera fins a una altra interacció de l'usuari a on es tornaria 

al punt 1. 

L'objectiu del patró MVC és, mitjançant categoritzar i simplificar models i vistes, reduir la 

complexitat en l'arquitectura del disseny i incrementar la flexibilitat i la mantenibilitat del 

codi. 

Com que Symfony és un framework de desenvolupament molt conegut, el client no tindrà 

problema en desenvolupar a posteriori tota la resta de mòdul que completaran la seva 

intranet. Symfony té la seva pròpia manera de desenvolupar aplicacions, però com s’ha 
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explicat anteriorment, la seva comunitat d’usuaris és molt àmplia fent molt fàcil la 

consulta d’informació respecte Symfony.  

L’escalabilitat de Symfony permetrà afegir quests nous mòduls sense problemes, i 

l’escalabilitat de Doctrine dóna seguretat al sistema inclús en el cas de l’emmagatzematge 

de grans quantitats de dades. 

Per a l’emmagatzematge de dades es decideix l’ús de mySQL ja que també és opensource i 

per tant el client no tindr{ problemes futurs de llicències ni d’espai ni d’ampliació de la 

mateixa BD. Encara que Doctrine resta importància a aquesta decisió. 

El core de la intranet ha d'estar programat seguint els següents criteris: 

 Separació Model Vista Controlador  

o permet canviar-ne el disseny quan sigui necessari a un baix cost 

o Abstracció de base de dades i facilitat d'integració i escalabilitat 

 Desenvolupament estàndard i documentació 

o permetrà l'ampliació de funcionalitats per diferents empreses 

o minimitzarà el cost de desenvolupaments futurs 

 Modularització dels apartats 

o permetrà afegir tants mòduls com faci falta 

 Publicació de l'esquema de bases de dades 

o facilitarà el manteniment i millora de l'aplicació per altres empreses 

 Reaprofitament de codi open source 

o Abaratirà els costos a la hora d'implementar aspectes comuns (accés a 

bases de dades, internacionalització, ...) 

El Core de la intranet haurà de tenir una sèrie de mòduls que comprendran les 

funcionalitat de la intranet.  

En el següent diagrama es mostra l’arquitectura de la intranet genèrica d’Escoltes 

Catalans: 
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Fig. 5.19 Arquitectura del Servidor PHP 

 

Per al programa de censos també es decideix fer ús de Symfony, per consolidar Symfony 

com a framework de desenvolupament principal i com a futur exemple dels següents 

mòduls a desenvolupar. 

Per aquests motiu es proposa replicar l'estructura de dades de l'aplicació de censos (amb 

lleugeres modificacions) a l'estructura de dades del Core de la intranet i executar un 

senzill procés d'integració o sincronització de dades entre ambdues bases de dades. 

D'aquesta manera es podrà seguir usant els programes instal·lats i funcionant actualment 

de l’associació però es podrà ampliar les funcionalitats tal i com es requereix partint d'una 

base open source i lliure de costos de llicència. I a poc a poc deixar de fer servir el software 

antic per acabar usant solament el nou. 

Així doncs, el Core desenvolupat amb Symfony tindr{ l’estructura de dades tant com de la 

intranet mateixa com del programa de censos. Alhora de desenvolupar per tant, no fara 

falta fer la distinció entre intranet i el programa de censos ja que es tractar{ d’una mateixa 

cosa. Només caldrà donar suport per a futurs mòduls dintre aquesta aplicació general. 

Conceptualment val la pena separar aquests dos conceptes, però alhora del disseny, cal 

veure que la intranet dels Escoltes Catalans, tindrà com a funcionalitat base tot el 

programa de censos sencer, més les altres funcionalitats que se li afegeixin. 
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Això simplifica enormement la gestió d’usuaris i sessions amb el que es pot deixar que 

Symfony faci la major part del desenvolupament i redueix el disseny de la intranet en sí en 

un simple accés. 

Així doncs, l’arquitectura final, és la següent: 

 

Fig.5.20  Arquitectura Symfony de la Intranet sencera 

 

Per preservar la intenció de desenvolupar en un futur nous mòduls, s’ha dissenyat 

l’arquitectura de forma modular, usant les eines que dóna Symfony per aconseguir-ho. Es 

dona per suposat que les següents funcionalitats o mòduls que es desenvoluparan en un 

futur seran sobre Symfony. 

 

MODEL DEL PROGRAMA DE CENSOS 

Symfony usa un document anomenat Schema d’extensió yml per definir el model de dades. 

Des de aquest document es pot generar qualsevol script per adaptar el model de dades a 

qualsevol base de dades, com per exemple un SQL script. 
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Degut al gran nombre de classes del model relacional, s’ha partit el diagrama de classes 

resultant per apartats, al final es mostrarà el context sencer. Tots els diagrames UML que 

es mostraran a continuació estan normalitzats. Amb el que hi ha molts taules auxiliars que 

simbolitzen una relació entre objectes de n a n. 

Els diagrames han estat creats a partir de l’eina MySQL WorkBench que no usa una 

sintaxis UML estricte sinó que l’adapta al seu cas de base de dades. Aquesta ha estat l’eina 

per dissenyar la base de dades actual. 

El sistema d’usuaris segueix el següent disseny: 

 

Fig. 5.21 Model UML usuaris 

Com s’ha mencionat abans, la gestió d’usuaris est{ més en un segon pla i Symfony 

s’encarrega del seu desenvolupament. Tal com es demanava als casos d’ús ha d’existir la 

classe grup, permís i usuari i les seves relacions entre elles. Aquesta part del model UML és 

el que usa Symfony per a la seva implementació d’usuaris i és el requerit per l’associació.  

A mode extra, Symfony afegeix més funcionalitats per defecte com la de recordar la 

contrasenya o recuperar-la en el cas que un usuari l’oblidi. 

Gr{cies a Symfony es disposa d’una gestió d’usuaris robusta segura i a sobre model·lable si 

no és del gust del desenvolupador, no és aquest el cas ja que ofereix a sobre funcionalitats 
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extres de les demanades als requisits. Per això es decideix fer ús d’aquest disseny per al 

programa de censos i per a la intranet d’Escoltes Catalans en general. 

Com es pot observar, a l’inferior de l’esquema la classe “usuari” té relacions que a 

continuació es detallen. 

 

Fig. 5.22 diagrama UML del programa de censos 

 

En aquest diagrama es pot observar que les classes persona, agrupament, unitat, càrrec i 

atribut juguen un paper principal. De tota la resta són simplement les classes que aporten 

la informació extra a les persones i que corresponen als casos d’ús de l’apartat m{sters.  
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Totes les classes que aporten informació a càrrecs i a agrupament són simples classes 

auxiliars que determinen la configuració de l’associació però que en un ús pr{ctic seran 

molt poc usades. Ja que la configuració de l’associació no canvia constantment. Aquestes 

classes són àmbits, àrees, equips, grups, situació i vegueries. 

Del conjunt de totes aquestes classes se’n traurà la secció màsters. 

En el fons la classe més important del disseny de dades és la classe persona. Cal no només 

guardar totes les seves dades sinó el seu historial, que és el conjunt de relacions amb les 

classes unitat i càrrec. 

En resum, un historial d’una persona a dintre l’associació és la seva activitat en unitats i en 

càrrecs. Aquestes dues classes estan relacionades també amb la classe agrupament, ja que 

les unitats i els càrrecs pertanyen als agrupaments. 

Com que la classe ha de ser din{mica ja que l’associació demana que pugui afegir nous 

atributs, cal la taula d’atributs. D’aquesta manera, la classe persona disposa d’un 

dinamisme absolut i d’un conjunt d’opcions configurables molt potent. 

 

 

Fig. 5.23 UML de la secció trameses 

 

De la part de trameses només hi ha les classes gràfic i llistat i plantilla. Cal destacar de la 

classe llistat que només es guarda una query a base de dades. Per no fer feixuga la càrrega 

de llistats i sobrecarregar la base de dades, en comptes de guardar els llistats en base de 

dades s’ha decidit a guardar a base de dades la query de consulta de l’usuari. Així que si un 

usuari vol tornar a veure un llistat, s’executar{ la query de nou. 
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 D’aquesta manera es provoca que el llistat sempre estigui actualitzat. En el cas que un 

usuari vulgui guardar el llistat ja ho podrà fer baixant-se’l en el seu ordinador. 

L’altre raó per la qual s’ha decidit guardar només la query i no tot el llistat sencer és que a 

posteriori el llistat és modificable, aplicant una plantilla. Com que l’aparença d’un llistat 

pot variar i cal que l’usuari sempre decideixi quina aparença a aplicar, faria falta guardar 

no només un llistat sinó un llistat amb l’aparença aplicada amb el que es sobrecarregaria la 

base de dades amb informació innecessària. 

Aquestes classes no tenen cap relació amb cap altra classe. 

 

 

Fig. 5.22 UML de la versió d'agrupament 

 

En aquesta secció es pot veure en detall com funciona la gestió de versions d’un 

agrupament, que és força més senzilla que la gestió de versió de persona. Com que un 

usuari amb menys permisos només pot fer la sol·licitud de canvis de certs atributs de la 

classe, i no d’altres coses com per exemple, les seves unitats, només cal guardar una copia 

de l’agrupament com a versió, amb els camps extra de l’usuari que l’ha creat. 
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Només fa falta saber si ha estat acceptada o no i quan, no fa falta afegir-hi cap relació amb 

les altres classes, ja que un usuari amb pocs permisos no pot modificar aquestes relacions i 

per tant, el disseny no ha de poder suportar aquesta opció. 

 

 

Fig. 5.23 Detall del diagrama UML per la classe Persona 

En aquest diagrama s’observa amb més detall i sense soroll extra la part principal del 

disseny, l’objecte Persona i les seves relacions. S’observa que hi ha relacions n a n de 

persona amb unitat c{rrec i atribut. Les dates entre les relacions d’unitat i de c{rrec creen 

un historial de persona. 

Per solucionar el problema del versionat, ja que un usuari amb menys permisos pot fins i 

tot crear una nova persona, s’ha apostat per tenir a base de dades tot un espectre de 

versions de persona segons l’usuari que l’hagi creat o modificat, modificant el diagrama 

UML de la següent manera: 



Disseny i implementació del Programa de Censos i la Xarxa Social i la Intranet d’Escoltes Catalans 

 

 
 

107 
 

  

 

Fig. 5.24 Detall del diagrama UML normalitzat, tractament de versions 
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En aquest diagrama, que és el final, s’ha afegit la funcionalitat de versionat al programa de 

censos. Cal no només versionar una persona si no també tot el seu historial, això inclou les 

classes de c{rrec i d’unitat. Conseqüentment, també cal versionar la classe atribut. 

Es pot intuir el funcionament. Cada vegada que un usuari vulgui modificar una persona, es 

crearà una instància de versionat de persona, juntament amb totes les instàncies 

necess{ries per a crear l’historial complet que l’usuari vol crear i els atribut que una 

persona pot tenir. 

Totes aquestes instàncies es creen i es guarden a l’espera per ser acceptades.  

En comptes de tenir una altra taula amb els camps a modificar, o tenir més camps a la 

taula en qüestió que es vol modificar, es decideix crear una rèplica de la taula, amb versió. 

D'aquesta  manera se separa millor la informació  del model vigent amb la informació del 

versionat.  

De l'altre manera es gasta molt en càlcul en consultes que haurien de ser ràpides, com per 

exemple, saber quina és la versió de persona que està actualment en el model vigent. Les 

altres solucions, en principi, no són tan bones com la de duplicar la taula, que només gasta 

en memòria, i l’estructura de la classe persona no és extraordin{riament gran, si no més 

aviat lleugera de dades si es compara amb el volum de dades que es gestiona avui en dia. 

La petició de saber quina és la versió de persona vigent actualment és recurrent, ja que 

s’usa per a qualsevol funcionalitat que tingui a veure amb la informació de persona, i com 

s’ha vist en els anterior diagrames UML, la classe persona és l’eix central del diagrama i tot 

gira al seu voltant. 

Aquest fet també ha provocat la decisió de separar les possibles versions d’una persona de 

la persona vigent actual garantint correctesa al sistema i coherència de dades en tot 

moment, ja que tota instància de la classe persona llavors, és una persona del model 

vigent, la resta, són les instàncies de les altres classes, de les classes del versionat. 

Seguint l’argumentació d’aquesta decisió, una funcionalitat bàsica del programa de censos, 

requerida des del primer moment, és que un administrador pugui acceptar o no acceptar 

una versió de persona. El fet de tenir aquests objectes, persona i versió de persona, en 

taules diferents, facilita i manté l’ordre del sistema. En el cas hipotètic d’utilitzar tan sols 

una sola taula per a persona afegint-hi tots els camps que necessita un versionat, costaria 

molt trobar quina és la persona vigent en cada cas, sobretot en computació i podria donar 

pas a incoherències de la lògica del sistema com tenir dues instàncies referent a la mateix 
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objecte persona (del domini de l’aplicació, no lògic) vigents actualment o tenir una 

incongruència en l’historial de versions d’una persona, amb dates incorrectes. 

Per acabar l’explicació d’un versionat de persona, s’ha de versionar també les taules que 

formen un historial de la persona. No fa falta versionar els càrrecs o les unitats, només les 

taules que forment la relació amb la persona. Seguint amb la lògica de decisió de tenir un 

model de dades totalment vigent i correcte, cal separar les possibles modificacions d’altres 

usuaris d’aquest model on s’assegura la correctesa. Ja que la solució ho implica. Si existeix 

una taula extra anomenada versió persona, cal versionar també les seves relacions amb 

una relació de l’element destí cap a l’element versió persona. 

Altres solucions afegeixen un grau de complicació innecessari i una altre dimensió al 

problema, provocarien que la taula persones no només es guardes instàncies de cada 

persona  si no també instàncies de cada modificació de totes aquestes persones, donant 

com a resultat algorismes llargs i codificació amb un alt grau de dificultat.  

S’ha decidit, finalment, la solució de duplicar taules per al seu versionat per la seva 

senzillesa. 

 

VISTA DEL PROGRAMA DE CENSOS 

Symfony, com a model genèric de framework de desenvolupament d'aplicacions web basat 

en el model MVC, té un sistema de templates que generen tot un seguit de documents 

HTML com a resultat de les peticions de l'usuari. 

Aquest sistema és generalitzable i escalable. Es pot configurar tal com es vulgui i és de fàcil 

manteniment. Comença per un Layout general insertant templates de menys pes fins 

arribar als templates menys significatius.  

Com a resultat d'una acció no fa falta canviar tots els templates sinó que, si s'escau, n'hi ha 

prou en modificar el template implicat i es manté la resta igual ja que el sistema funciona a 

base d'herència de templates. Seguint la mateixa filosofia, el sistema de templates integra 

molt bé respostes AJAX retornant només una part de document HTML per exemple.  

Totes les vistes estan classificades segons l'objecte de la capa del model del qual 

representen les dades. 
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Una altra avantatge d'haver escollit Symfony com a framework de desenvolupament és 

que incorpora helpers per crear els templates més bàsics que més es fan servir, com per 

exemple, llistar un conjunt d'elements del model.  

No tota l'aplicació segueix el model estàndard de desenvolupament Symfony, però a grans 

trets, es pot afirmat que el sistema de templates usat és el següent: 

 Layout general (amb els menús per exemple). 

 Layout de l'objecte del model. 

 Template específic de l'acció que referència a un objecte del model. 

- Opcionalment, templates independents del model de l'objecte que 

completen la interfície d'usuari, retorns AJAX o qualsevol mena de visionat 

de dades. 

Per a la correcta maquetació dels continguts s'ha fet servir fulles d'estils CSS i per afegir 

usabilitat a la interfície d'usuari s’aplica JavaScripts i més en concret jQuery per fer les 

vistes més dinàmiques i facilitar la interacció de l'usuari amb l'aplicació. 

 

CONTROLADOR DEL PROGRAMA DE CENSOS 

Com en la gran majoria d’aplicacions web basades en un MVC, en el controlador es 

gestionen totes les peticions GET i POST que arriben, decidint com interactuar amb els 

objectes del model i responent amb les vistes corresponents. 

El controlador és tota la lògica escrita en PHP de l'aplicació. Symfony té una estructura de 

controladors que categoritza segons l'objecte de model amb el qual treballen.  

Una altra avantatge de Symfony ha estat els seus helpers que creen automàticament 

accions del controlador per a un gestionat bàsic d'un objecte del model. S'entén com a 

gestionat bàsic un ABM, un alta Baixa Modificació. Symfony també afegeix en aquesta 

gestió una acció de llistat de tots els objectes i una altra acció que retorna un document 

HTML amb totes les característiques d'una instància d'objecte en concret. A part, també et 

munta la base per a fer un bon filtratge d'aquest llistat fàcilment. 

Si analitzem les tres parts del programa de censos, màsters, trameses i administració de 

persona i agrupament, en la secció de màsters quasi no s'ha afegit codi del codi generat 

automàticament pels helpers del Symfony, simplement s'ha hagut de modificar el helper 

perquè executés les accions tal com es desitjava. 
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Com que s'ha usat el helper de Symfony per a tots els objectes de model de la part de 

màsters, s'ha cregut convenient millorar el helper de Symfony que no arreglar el codi 

generat un a un. 

Les altres dues parts del programa de censos, administració de persones i agrupaments i 

trameses, tenen una lògica molt més complexa i les seves accions han suposat quasi el 

50% de tot el projecte sencer. 

 

5.2.3 XARXA SOCIAL 

 

DEX 

Com s’ha comentat per sobre al punt 2, hi ha una emergència cada vegada més gran de 

grans comunitats connectades, ja siguin xarxes socials, sistemes geogràfics o Internet 

mateix. Aquest fet ha portat la necessitat de gestionar informació amb una naturalesa 

inherent de graf. En aquests casos, no només es vol recuperar informació d’una simple 

taula sinó també de les seves relacions amb altres entitats ja estiguin lligades 

implícitament o explícitament amb enllaços, obtenint informació molt més elaborada.  

Els usuaris no estan normalment interessats en obtenir una llista de resultats, sinó en 

obtenir un conjunt d’entitats que satisfan unes certes normes. Sota aquestes 

circumstàncies, la manera més natural de representar els resultats és pel mitj{ d’un graf. 

La xarxa social no és una excepció a aquests escenaris i aplicar un sistema basat en  una 

base de dades relacional pot donar un rendiment molt baix al ser usat de certa forma. 

Amb DEX es pot treballa amb un model on les relacions entre elements són implícites, 

sense necessitat de declarar claus foranes ni crear taules de relacions normalitzades.  

És capaç de gestionar dominis dinàmics o inclús desconeguts. Amb un sistema de taules, es 

necessitaria crear una nova taula per un nou element del domini, amb el que implica un 

grau de desenvolupament molt alt, per a DEX tan sols és declarar un nou tipus de node9. 

                                                                 

9
 Veure punt 5.1.9 per més informació sobre un graf de tipus DEX 
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En definitiva, és més capaç de solucionar problemes i operacions referents a qualsevol 

xarxa. Gràcies a aquesta base de dades, es podran fer estudis i an{lisis de les dades d’una 

manera més ràpida i senzilla i podran aportar un gran valor afegit a la xarxa social en sí. 

Pel disseny inicial de la xarxa considerarem els usuaris com a nodes i les seves relacions 

com a arestes. Aquestes relacions poden estar subjectes a les indicacions de l’associació i 

representaran qualsevol concepte que requereixin. Amb una base de dades de Graf es 

facilita la integració de nous conceptes al domini, així que la xarxa social serà fàcilment 

ampliable, però a termes inicials, el seu model és el següent: 

 

 

Fig. 5.24 Arquitectura Xarxa Social (Gràfic creat amb nomenclatura DOT) 

 

Aquest graf tindrà tres tipus de nodes: persones, missatges i grups. També tindrà quatre 

tipus d'arestes dirigides: escriu, agrada, administra i pertany. 

Cal fer menció especial al node “Persona” on té un atribut, de clau única “iduserintranet” 

aquest identificador no és més que l'identificador de un usuari intranet. D'aquesta manera 

es relaciona el mòdul amb la intranet, un dels requisits del sistema. Per les funcionalitats 

de la xarxa social, aquest petit model de graf és suficient per complir-les totes. 

Cada aresta a part de deixar un enllaç explícit entre nodes també implica una acció d’un 

usuari. El funcionament del gràfic serà que els nodes de tipus usuaris seran gestionats per 

una entitat externa però la resta de nodes, missatges i grups, seran gestionats únicament a 
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través del node persona, representant així les accions i la activitat d’un usuari a dintre de 

la xarxa social. 

INTEGRACIÓ 

Considerant el disseny inicial de la intranet dels Escoltes Catalans i la seva intenció 

modular següent: 

 

Fig. 5.25 Arquitectura Symfony de la Intranet sencera 

Es dóna per suposat que les següents funcionalitats estaran escrites en PHP i penjades en 

el mateix servidor. 

Per altra banda, l’arquitectura DEX és la següent: 

 

Fig. 5.26 Arquitectura DEX 
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 DEX s’usa a partir d’una API escrita en Java. S’ha de trobar una manera d’integrar les dues 

parts que sigui senzilla. Symfony està escrita en PHP i el desenvolupament d’aplicacions 

usant aquest framework també s’escriu en PHP, DEX est{ sota una API de JAVA, amb el que 

no es pot integrar dintre de Symfony. 

S’ha decidit l’ús d’un servlet Java, que interacciona amb l’API de DEX que corre sota un 

servidor Tomcat10 i que és independent de l’arquitectura Symfony de tota la resta de 

l’aplicació. 

Així doncs, es tracta d’una excepció respecte el disseny pensat inicialment, ja que se sobre 

suposava que la resta de mòduls serien una ampliació desenvolupada amb Symfony 

mateix. D’altra banda, s’ha hagut d’usar Symfony per fer una correcte integració. 

En el següent diagrama es mostra l’arquitectura en detall del què hi haurà a dins del 

servidor Apache Tomcat: 

 

Fig. 5.27 Arquitectura Tomcat 

                                                                 

10
 Apache Tomcat és uncontenidor de web servers I servlets open source desenvolupat per Apache 

Software Foundation (ASF). Tomcat implementa Java Servlets I JavaServer Pages (JSP). Proveeix un 
entorn HTTP web purament Java per executar aquest llenguatge. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
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La idea inicial és que un controlador Symfony sigui l’encarregat de fer totes les peticions i 

de gestionar totes les respostes, però aquest disseny dóna molta independència a la xarxa 

social. Un servlet respòn a qualsevol petició de tipus HTTPRequest, tant GET com POST.  

Contemplant aquest problema, caldrà donar algun tipus de seguretat a la xarxa social per 

tal que només el controlador Symfony de la Intranet dels Escoltes Catalans tingui accés al 

servlet i sigui capaç de fer peticions al servlet. 

D’altra banda, aquesta independència de mòduls, tot i que no es contempla al disseny 

inicial, afavoreix la futura abstracció de la xarxa social a altres aplicacions totalment 

independents, inclús garanteix el seu ús sense dependre de cap altra arquitectura ni 

tecnologia addicional. 

Com que la xarxa social s’ha fet sota un marc purament acadèmic, no s’ha cregut necessari 

l’adició de seguretat per tal d’assegurar que només Symfony té accés a la xarxa social, ja 

que amb un alt grau de probabilitat, la xarxa social acabarà desapareixent. 

Caldrà actualitzar el disseny de Symfony per afegir-hi aquesta nova funcionalitat: 

 

Fig. 5.28 Arquitectura servidor PHP amb la funcionalitat de la xarxa social 

 S’ha actualitzat les tres parts del patró. 
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Per a la part de model, s’han afegit tres taules, on es guarda tota la informació extra de la 

xarxa social que no val la pena guardar-la amb DEX o que embruta el seu disseny. La 

decisió també recau en que precisament aquests objectes podran ser recuperats més 

ràpidament amb una base de dades relacional que una de graf. 

En més detall, es veu que les taules no tenen relació entre elles i són simples objectes per 

guardar informació, així s’alleuja d’informació innecess{ria DEX a on es mantenen les 

estructures de dades lleugeres i simples explicades anteriorment.  

Per exemple, si es vol guardar fotos com a foto de perfil per a cada usuari o si més 

endavant es vol ampliar aquesta funcionalitat, és aconsellable guardar les fotos en el 

servidor PHP i no en el Tomcat. 

De la mateixa manera, tota la informació necessària per mostrar dades, també és 

aconsellable allotjar-la en el servidor PHP. Ja que serà Symfony, amb les seves vistes qui 

mostrar{ les dades a l’usuari i crear{ la interfície d’usuari necess{ria per a que l’usuari 

tingui activitat  en la xarxa social, per tant, si la informació es troba al mateix model de 

Symfony sense necessitat de fer cap petició al servlet, s’haur{ guanyat amb temps i 

recursos i dificultat de desenvolupament. 

Actualment, la única taula creada per complementar el model de Symfony per suportar la 

xarxa social és la següent taula: 

 

Fig. 5.29 Taula afegida al model Symfony 

 

S’usa per saber quin avatar té el perfil de cada usuari, la foto que es mostrar{ per 

identificar-lo. Simplifica el sistema de pujada de fitxers, que seria la següent ampliació 

seguint la línia. Evidentment, les fotos a les quals fa referència estàn emmagatzemades al 

servidor PHP. 

A la vista se li afegir{ la nova interfície d’usuari de la xarxa social. 
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El controlador ser{ l’encarregat de comunicar-se amb el servlet. Per el controlador, la 

comunicació amb el servlet serà semblant a la comunicació que té amb el model, a 

aspectes semàntics, però funcionalment, com que es tracten de dos sistemes diferents, 

s’haur{ d’anar amb compte i tractar la informació amb seguretat a cada resposta del 

servlet. 

L’arquitectura final de tota l’aplicació, la intranet , el programa de censos i la xarxa social 

és la següent: 

 

 

Fig. 5.30 Arquitectura completa del sistema 

 

Per últim, caldrà un senzill control d’usuaris i de congruència de dades entre les dues 

bases de dades. No fa falta que sigui massa exhaustiu, ja que tal com estan especificades les 
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funcionalitats, no es dona massa peu a que apareguin incongruències. Només en el cas que 

un usuari del programa de cens es doni de baixa, llavors en aquest cas s’hauria d’enviar un 

event al servlet per tal que també esborri l’usuari, ja que si no és així, l’usuari no podr{ 

entrar una altra vegada a la intranet a donar de baixa el seu usuari de la xarxa social. 

En tot cas es desestima aquesta implementació autom{tica d’events ja que tal com s’ha 

esmentat, la xarxa social té un risc molt alt de no acabar en un entorn de producció. 

El retorn del servlet, com que es treballa amb una arquitectura orientada a objectes, serà 

un XML que es podrà parsejar a un conjunt d’objectes o un sol objecte. 

 

5.3 DIAGRAMES DE SEQUÈNCIA 

A continuació es mostren els diagrames de seqüència de les operacions principals, tant 

com del programa de censos com de la xarxa social. Com que es treballa amb diferents 

tecnologies, aquests diagrames han estat representats a alt nivell. 

Els diagrames es tractaràn a partir de capes. Si alguna acció té una lògica de domini 

complicada, se’n far{ un diagrama detallant aquesta part, o s’escriur{ una nota explicativa. 

Amb els següents diagrames de seqüència hom es pot fer una idea global de l’arquitectura 

del sistema i del seu funcionament en general. 

 

5.3.1 PROGRAMA DE CENSOS 

En el cas de Symfony, com que és un patró MVC, es considera que totes les accions 

provenen de la part de vista, com a resultat d’una interacció amb l’usuari. 

 

ALTA D’UNA PERSONA  

És una de les operacions principals del programa de censos, juntament amb la resta de 

gestió de persona. 
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Fig. 5.31 Diagrama de seqüència d’alta Persona 

 

Per donar d’alta una persona i per editar, la vista envia tots els par{metres necessaris al 

controlador, que són forces, ja que no només són tots els atributs de persona sinó també 

tot l’historial. 

El controlador comprova tots els paràmetres mirant que tinguin congruència, no només de 

persona si no de totes les relacions amb persona, tant amb càrrec, atribut o unitat. 

Si tots els paràmetres són correctes, llavors crea la persona i li indica al model que faci 

persistents les dades de la nova instància de persona. 

La única diferència amb editar persona és que aquí s’executa la funció en el controlador de 

crear la persona, en editar, com que ja est{ creada anteriorment, no s’ha d’executar. 

Es pot observar com en el model MVC, és el controlador el qui envia la sol·licitud a la vista 

que mostri una vista o una altra. 
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LLISTAT DE PERSONES 

A continuació s’explica amb més detall una comunicació més completa entre les tres parts 

del patró MVC. 

 

Fig. 5.32 Diagrama de seqüència de llistat Persones 

El controlador ha de realitzar un seguit d’operacions de manipulació abans de poguer 

retornar el resultat a la vista. 

Totes les operacions de llistat en el programa de censos o bé es realitzen com aquesta 

operació o bé són encara més simples i no hi ha filtres. Amb això es refereix a totes les 

operacions de l’apartat de m{sters i de la resta de llistats d’agrupament i de la part de 

trameses, fins i tots els llistats de versions d’entitats. 

Tota operació, també, de visualitzat de dades, la demana sempre el controlador una 

vegada ha manipulat les dades necessàries. Així aquest diagrama de seqüència és extenible 

a totes les funcionalitats de mostrar dades, on hi ha una petita request per part de la capa 

de Vista i el controlador manipula les dades usant el model fins a forçar la capa de vista 

que mostri una aparença en concret. 
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ACCEPTAR MODIFICACIÓ PERSONA 

És el cas el qual l’usuari ha seleccionat la versió d’un llistat i n’ha observat els canvis. Per 

més informació veure el cas d’ús corresponent. 

 

Fig. 5.33 Diagrama de seqüència de modificar persona 

 

Per acceptar una modificació de persona primer s’ha de saber de quina persona es tracta. 

Una vegada agafada, se li fa un esborrat d’historial i se li posen les dades noves del nou 

historial. 

Cal llavors, que el versionat de persona tingui un historial correcte de la persona, per 

facilitar aquesta tasca, es posa per defecte l’historial actual de la persona alhora de crear 

una versió de persona, l’usuari el modifica al seu gust i es guarda. Per tant, quan s’accepta 

la modificació, cal posar el nou historial i desestima l’historial antic. 

També s’actualitza la versió de persona amb l’usuari que ha acceptat la modificació i la 

data que es va acceptar. 
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Les modificacions d’agrupament no són tan complicades, ja que hi ha l’absència de 

l’historial, a part que es poden modificar pocs atributs. 

De la part d’administració d’agrupament i persones no hi ha cap altra operació prou 

important o complicada que mereixi una especial atenció. 

MOSTRAR GRÀFIC 

 

Fig. 5.34 Diagrama de seqüència de mostrar un gràfic 

Com en la gran majoria d’operacions, el controlador, com a resposta d’un estímul per part 

de l’usuari a través de la vista, maneja les dades per crear una URL necess{ria perquè 

Google Charts produeixi el graf, ja sigui un gràfic interactiu una imatge. 
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MOSTRAR UN NOU LLISTAT 

Com que estem en un model MVC, les operacions no tenen perquè començar sempre amb 

la capa de vista. S’ha vist que aquest model permet que el controlador indiqui a la vista 

quina vista mostrar.  

 

Fig. 5.35Diagrama de seqüència de veure llistat 

 

La dificultat de la següent operació radica en la gran usabilitat que ha de tenir per tal que 

un usuari pugui fer un llistat totalment a mida. La solució està en afegir filtres 

dinàmicament usant AJAX per exemple fins que l’usuari quedi satisfet i vulgui veure el 

resultat del llistat, a on es passaria a la següent operació: mostrar Llistat, que hi ha a 

continuació: 

 

Fig. 5.36 Diagrama de Seqüència mostrar llistat 
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5.3.2 XARXA SOCIAL 

Tal com s’ha vist a l’arquitectura, la xarxa social funciona a través del controlador de 

Symfony. Els diagrames de seqüència de totes les seves operacions seran molt semblants. 

El següent diagrama mostra aquesta interacció entres les dues parts del sistema: 

 

PUBLICAR MISSATGE 

 

 

Fig.5.37 Diagrama de seqüència de publicar un missatge a la xarxa social 

Els participants en aquesta operació són forces. Com qualsevol altra acció, es comença des 

d’un event d’usuari que arriba al controlador. Fins aquí tot és igual que a la resta de la 

intranet. 

La diferència est{ que en comptes d’anar al model, el controlador es comunica amb el 

Servlet, mitjançant una request HTML normal i corrent per indicar que vol afegir un 

missatge. 

El servlet fa la seva gestió, bàsicament comprovar paràmetres i indicar la opció a la API de 

la xarxa social per tal que modifiqui DEX com toqui. 

Al retornar el servlet el controlador demanaria una altra acció al servlet, de mostrar tots 

els missatges, però això ja es mostraria en un altre diagrama, tot i que acabaria d’una 

forma molt semblant, amb la única diferència que el controlador li indicaria a la vista que 

mostres el llistat de missatges publicats. 
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La resta d’operacions de la xarxa social tenen un diagrama de seqüència quasi bé calcat a 

aquest. Hi ha operacions que són importants que s’expliquen però a la part 

d’implementació del sistema, ja que són molt interessant des del punt de vista 

d’implementació però en canvi des del punt de vista d’arquitectura i disseny del sistema 

no ho són. 
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6. IMPLEMENTACIÓ 

 

Una vegada especificat i dissenyada l’arquitectura, només falta implementar-la. A l’apartat 

5.1, s’han explicat les tecnologies que s’han usat per dur a terme el projecte. En aquest 

apartat, s’explicaran amb més detall les parts del projecte que mereixen una especial 

atenció per la seva implementació així com també s’explicar{ en termes general la 

implementació de l’aplicació. 

 

6.1 INTRANET I PROGRAMA DE CENSOS 

La intranet i el programa de censos han estat desenvolupats íntegrament amb Symfony 

1.4. S’ha seguit les pautes de desenvolupament que aquest framework dóna i s’ha aprofitat 

quasi totes els avantatges per desenvolupar l’aplicació. 

Per mostrar el què això ha implicat, a continuació s’explicar{ algunes de les eines més 

bàsiques de Symfony a alhora d’implementar. 

Aquest projecte, té b{sicament una gestió d’objectes. La gran majoria d’objectes 

requereixen un gestionat b{sic. Posem per exemple, l’objecte Vegueria. 

Symfony usa d’un fitxer anomenat schema.yml per declarar el model del domini de 

l’aplicació. A partir d’aquest fitxer, Symfony (concretament Doctrine) és capaç de muntar 

bases de dades i també té nombrosos helpers que giren al voltant d’aquest fitxer. És el cor 

de la capa de model. 

La declaració de la classe vegueria a l’schema.yml és la següent: 

Vegueria: 
  columns: 
    nom:  { type: string(255),  notnull: true } 
  relations: 

    Agrupament: {class: Agrupament, refClass: AgrupamentVegueria, local: id_vegueria, foreign: 

id_agrupament, foreignAlias:Agrupaments} 

És quasi com una declaració d’una taula SQL. Indicant també les relacions que té amb 

altres classes. 
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A partir d’aquí ja es poden usar tots els helpers de Symfony, per començar, Symfony crea 

una declaració PHP d’aquesta classe amb tots els getters i setters i un fitxer perquè es 

pugui ampliar les funcionalitat d’aquest classe. 

 

 

Fig. 6.1 Declaració d'un objecte PHP per Symfony 

No només fa aquesta declaració automàticament sinó que afegeix al model de dades, tres 

classes interessants: 

 Una classe genèrica de la “taula” vegueries, per poder-la extendre i  desenvolupar 

funcions que s’apliquin a un subconjunt concret d’inst{ncies dels objectes. 

 

 Una classe formulari d’enviament de dades amb tots els camps necessaris per 

crear una nova inst{ncia d’aquest tipus. 

 

 Una classe formulari de filtratge, per poder crear un formulari que ajudi al filtratge 

d’un llistat d’aquest tipus d’objectes. 
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Deixant de banda la part de model, Symfony també té helpers per desenvolupar el 

controlador de l’aplicació. Tot i que és d’arquitectura variable, el més comú és que cada 

objecte tingui el seu propi mòdul de controlador. 

Seguint les normes de desenvolupament, en una carpeta del sistema de fitxers es 

col·locaran tots els fitxers corresponents al controlador del mòdul i a les seves vistes, el 

sistema de templates. Symfony pot generar automàticament tots aquests fitxers. 

El controlador d’un objecte té normalment aquesta aparença: 

 

Fig. 3 Controlador de l'objecte Vegueria 

 

En el controlador es fa el desenvolupament de totes les accions que tenen a veure amb 

aquest tipus d’objecte determinat. Aquí es tracten totes les peticions d’un usuari, a partir 

de l’objecte sfWebRequest, que conté tots els par{metres GET i POST d’una petició web. 

Aquí es poden fer retorns Ajax i és a on s’indica a les vistes com i què han de mostrar, 

passant la informació necess{ria una vegada s’ha jugat amb el model.  

Symfony també incorpora helpers per a la creació automàtica de mòduls que no 

requereixen més gestionat que una alta baixa i modificació, però en aquest cas, no hi ha 

tanta llibertat per al programador i canviar els paràmetres per defecte resulta més feixuc. 

Aquesta és la manera de funcionar de Symfony.  

No només ajuda amb això sinó que també té uns helpers per crear vistes automàticament, 

encara que en general el disseny és molt simple. Les vistes són sortides que poden ser 

HTML, XML o qualsevol altre tipus de document. S’hi pot adherir també JavaScript com a 

qualsevol document HTML, tot i que té la seva manera de funcionar i s’ha de respectar un 

sistema de fitxer per mantenir una aplicació Symfony neta. 
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Una vegada vist com funciona Symfony, s’ha vist com funciona tota l’aplicació. Però hi ha 

parts d’aquesta de les quals s’ha usat altres tecnologies que surten de la normalitat del 

PHP, HTML+CSS o Javascript (amb jQuery). 

 

6.1.1 GOOGLE CHARTS 

Per mostrar els gràfics que complementen la part de trameses, s’ha usat de la API de 

Google Charts, aquesta és una llibreria de JavaScript que permet la creació de gràfics de 

forma senzilla i totalment personalitzable. 

La part interessant ha estat adaptar les instruccions de l’usuari final, de la seva intenció de 

personalitzar el seu gràfic, al codi per tal que es pugui crear un gràfic de forma dinàmica 

cada vegada. 

En el controlador de Symfony s’ha hagut de tractar les dades tant del llistat del qual 

l’usuari vol obtenir el gr{fic com les dades de personalització del mateix gr{fic.  

El punt més important és com mostrar les dades: en general, un usuari vol saber les 

comparatives entre persones de diferents sexe del agrupaments, o la quantitats de nens 

que hi ha cada unitat de cada agrupament, o quin és l’agrupament que compta amb la 

unitat més nombrosa de persones, o de persones amb unes característiques determinades. 

Part del problema se soluciona amb la creació de llistat. Per exemple, en el cas complicat 

que es vulgui saber quina és la unitat dels agrupament d’una vegueria en concret que té 

més nens de la comarca de Barcelona caldrà fer un subllistat filtrat per totes les persones 

dels agrupament de tal vegueria que siguin nois i que visquin a la comarca de Barcelona. 

Una vegada amb el subllistat, ja es pot aplicar el gràfic. 

Es vol comparar la unitat que té més nens, per tant s’ha de decidir amb cura com agrupar 

la informació, en aquest cas s’ha d’agrupar la informació per unitats, així com a resultat del 

gràfic, cada component del gràfic (ja sigui una barra o un tros de pastís) comptabilitzarà la 

quantitat de nens que hi pertanyen. L’usuari és qui decideix com agrupar les dades. 

El controlador és l’encarregat de gestionar les dades per treure un conjunt de dades i 

enviar-les al template d’una manera que puguin ser llegibles per Google Charts per crear 

un gràfic: 

A grans trets, aquesta és la funció del controlador: 
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Fig. 6.3 Implementació controlador trameses 

Creant un array de dades ($this->data) que té les característiques demanades per l’usuari, 

es podrà cridar a la API de Google Charts. En el template s’afegir{ l’script que cridar{ a 

Google, passant els paràmetres necessaris per construir al gr{fic tal com l’usuari volia: 
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Fig. 6.4 Script de personalització delGoogle Charts 

 

 

  



Disseny i implementació del Programa de Censos i la Xarxa Social i la Intranet d’Escoltes Catalans 

 

 
 

132 
 

  

6.2 XARXA SOCIAL 

La xarxa social té dues parts clarament diferenciades sota el punt de vista 

d’implementació: un servlet Java que controla totes les peticions i funciona com a In/Out 

del sistema i una API per a la xarxa social que manega DEX. 

 

6.2.1 SERVLET 

Un servlet és la implementació d’una interfície javax.servlet.Servlet i per tant, consisteix en 

la sobre escriptura de les funcions d’aquesta interfície. Les funcions d’aquesta interfície 

són només cuatre: doGet, doPost, init i destroy. 

No s’ha hagut de sobreescriure la implementació de les dues últimes ja que invocant a la 

funció pare és suficient per assegurar les funcionalitats del projecte. 

La funció més interessant és doPost, ja que la funció doGet s’ha capat per temes de 

seguretat. Recordant l’arquitectura del sistema, el servlet és una part totalment 

independent de la intranet dels Escoltes Catalans, tot i que a ulls de l’usuari pugui sembla 

una part del conjunt. Només el controlador de Symfony hauria de poder comunicar-se amb 

el servlet. Si s’habilita la funció doGet amb les funcionalitats del sistema, aquestes seran 

accessibles des de qualsevol navegador escrivint la URL adequada. 

La funció doPost gestiona totes les crides i fa un paper semblant com el de la vista dintre el 

model de Symfony. 

L’estructura d’aquesta funció és la d’un gran switch on després d’una mínima comprovació 

de paràmetres, crida a la funcionalitat de la API corresponent. 

Es treballa en general sota un model d’orientació a objectes i amb llenguatges de 

programació que el suporten. Per tant, el retorn del servlet serà un XML que es pot 

parsejar fàcilment a objectes per un llenguatge com PHP que ja incorpora funcions per 

defecte per aconseguir-ho. 

L’estructura del XML de retorn indica  primer si hi ha hagut error en la petició, després 

indica quina ha estat aquesta petició, codificada amb un enter, i per últim retorna el 

resultat, que ja pot ser un simple objecte o un conjunt. 

A continuació es mostra el retorn de la operació de request de tots els missatges existents 

a la xarxa social: 
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Fig. 6.5 Retorn del Servlet 

PHP després pot parsejar fàcilment el resultat pel seu tractament i mostrat de dades amb 

la funció simplexml_load_string(resultatServlet).  

En definitiva, el servlet fa de porta d’entrada i sortida de la xarxa social, donant un accés a 

aquesta a través de la web. 

 

6.2.2 API DE LA XARXA SOCIAL 

En aquest document es declara la base de dades inicial. És important que el seu ús sigui 

seqüencial per mantenir coherència de dades, però això no implica que funcioni malament, 

ja que DEX suporta varis accessos simultanis. 

L’esquema implementat de la base de dades és el següent: 
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Fig. 6.6 Declaració de la xarxa social 

Per declarar la xarxa social és suficient amb afegir els tipus de node i d’aresta al graf de 

tipus dex. 

Aquesta funció es crida tan sols una vegada, a partir d’aquí, la xarxa social ja est{ creada i 

ja es pot començar a utilitzar. 

Per veure el seu ús ser{ millor veure l’exemple de publicar un missatge: 

 

Fig. 6.7 Publicar un missatge a la xarxa social 
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Es comença fent servir una funció auxiliar. init() que obre les connexions necessàries amb 

DEX per poder gestionar les dades. 

A continuació només cal crear el nou node en el graf i afegir-hi els atributs. Finalment, es 

crea també l’aresta entre el node i la persona, executen les operacions necess{ries per 

aconseguir l’usuari a partir del seu identificador. És indispensable tancar totes les 

connexions amb DEX abans d’obrir una nova sessió, per això hi ha la funció end(). 

Comparat amb Symfony, l’esforç d’implementar aquesta API és molt gran, però com 

s’acaba de veure, no és un procés especialment llarg i est{ tot documentat. 

Com que l’estructura de la xarxa social és en nodes i la de la intranet en taules, s’ha fet 

servir una estructura intermediària per comunicar els dos tipus diferents d’objectes. Que 

al final és la que es plasma en el document XML del retorn del servlet. 

Evidentment, es pot agafar un node com a inst{ncia d’objecte i fer que els seus atributs 

també siguin els atributs de la inst{ncia. Aquesta ha estat l’estratègia a seguir per crear 

l’estructura de dades intermediària. 

El resultat ha donat lloc a la necessitat de crear les classes java corresponents a aquests 

objectes. S’ha decidit posar el nom de l’usuari a la classe missatge i a la classe grup per no 

haver d’implementar la classe usuari, ja que només té el nom, i gr{cies a la inherència 

implícita de les relacions en un model graf, és més senzill implementar l’estructura 

d’aquesta manera. 

 

Fig. 6.8 Declaració de la classe missatge per a l'estructura intermitja 

El servlet, després, usa aquestes classes auxiliars per crear l’XML de retorn. 
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CERCA DE COMUNITATS 

Com que l’an{lisi de les xarxes és un tema de creixen interès, ja existeixen algorismes que 

serveixen per detectar subcomunitats a dins d’una xarxa. Alguns d’aquests algorismes són 

els següents: 

 Algoritme de Girvan-Newman: detecta les arestes que connecten comunitats i les 

va eliminant gradualment, deixant finalment les comunitats mateixes. Usa la 

mesura de proximitat per identificar les arestes en qüestió. Té uns bons resultats 

però té un cost algorítmic molt alt i és impracticable a graf ‘una certa mesura. 

 Maximització modular: calcula la qualitat d’una divisió particular del graf en 

comunitats. Evidentment, no és raonable fer un cerca exhaustiva de tots les 

possibles divisions d’un graf en comunitats, per tant s’encara l’algorisme a partir 

de l’aproximació que juguen entre la rapidesa i la fiabilitat del resultat. 

 Mètode de Louvain: consisteix en trobar comunitats petites optimitzant la 

modularitat de forma local, després, ajunta tots els nodes de la comunitat en un de 

sol per crear un nou graf. Es repeteixen aquests dos passos iterativament fins a 

aconseguir un màxim de modularitat. 

 Mètodes basats en clique: Un clique és una secció d’un graf on tots els nodes 

estan connectats entre ells mateixos. És natural començar per aquí per trobar 

comunitats. Un enfocament és trobar el número de cliques màxim, tots aquells que 

no siguin un subgraf d’un altre clique. L’altre és usar cliques d’una mida fixa. 

 Mètode del tall mínim: simplement es tracta de subdividir el graf en parts més o 

menys de la mateixa mida intentant minimitzar el nombre d’arestes que uneix 

cada part. 

 Clústering jeràrquic: en aquest algorisme, es defineix una mesura que quantifica 

el grau de semblança entre cada parell de nodes. A continuació, s’agrupen els 

nodes usant aquesta mesura. Es poden agrupar de vàries maneres, per exemple,  si 

tots els parells de nodes d’una comunitat tenen una semblança superior a un 

llindar o si totes les connexions entre nodes de diferents comunitats tenen un 

semblança inferior a un cert llindar. 

En el cas d’aqueta xarxa social s’ha fet servir aquest últim algorisme, ja que la mesura de 

semblança s’ha implementat anteriorment a l’algoritme de trobar l’usuari més afí. 

En aquest algorisme, no només es calcula l’usuari més afí sinó que s’atorga una puntuació 

de semblança entre el node base que es passa com a paràmetre respecte la resta de nodes 

als quals està connectat. 
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La gran majoria d’algorismes quasi no fa falta ni contemplar-los. La xarxa social té la 

característica que no hi ha cap aresta que uneixi dos nodes de tipus persona directament, 

amb el que complicarà enormement la implementació de qualsevol algorisme basat en 

grafs sense pes a les arestes. 

La puntuació entre dos nodes es calcula quantificant el nombre de nodes de tipus missatge 

i de tipus grup que tenen en comú, i atorgant un valor diferent per cada combinació 

possible d’arestes que senyalen als nodes grup i missatge. 

Per exemple, que dos usuaris formin part del mateix grup fa que la semblança d’aquests 

dos usuaris sigui més alta que no que per exemple un usuari li agradi el missatge que ha 

escrit un altre usuari. Per cada grup e què els dos usuaris hi formin part, la puntuació de 

semblança entre ells augmenta, i el mateix per la resta de possibles semblances. 

Aquestes possibles semblances és la combinació de tipus d’arestes diferents que poden 

apuntar els nodes, i de més influència a menys, són les següents: un usuari pertany al 

mateix grup que un altre, un usuari li agrada el mateix missatge que un altre, un usuari li 

agrada el missatge que ha escrit un altre usuari, un usuari ha escrit un missatge que és 

agradat per l’altre usuari. La resta de combinacions no es tenen en compte. Aquestes són 

que un usuari administri el grup el qual pertany un altre usuari i viceversa. El motiu és que 

quan usuari administra un grup, també hi pertany. 

Per fer el primer pas d’aquest algorisme, es calculen les semblances entre tots els nodes 

resultant amb una matriu NxN. Una vegada calculada la matriu, s’agrupen els nodes 

seguint un senzill algorisme: 

1. Es comença amb un conjunt disjunt de clústers amb nivell 0 de semblança S(0) = 0 

i número de seqüència i=0.  

2. Es troba el parell més semblant de clústers A i B (o nodes si és la primera volta del 

bucle) tal que tinguin la semblança més altra de la matriu de semblances i que 

passin d’un llindar en concret. 

3. S’incrementa el número de seqüència i = i+1 i s’uneixen els clústers A i B en un sol 

clúster I. S’estableix el nivell d’aquest nou clúster a S(I) = semblança(A,B). 

4. S’actualitza la matriu eliminant les files i columnes dels clústers A i B i s’afageix la 

línia i columna del clúster I. Per calcular la nova semblança d’aquest nou clúster 

respecte els altres K, s’agafa la m{xima entre les anteriors: max(semblança(A,K), 

semblança(B,K)). 
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5. Si els valors de la matriu de semblançes són tots inferiors al llindares para, sinó es 

torna al pas 2. 

Per optimitzar la implementació d’aquest algorisme, en comptes de fer servir una matriu, 

s’ha fet servir les ArrayList ordenades, amb el que només fa falta comparar el primer 

element de l’ArrayList per saber quin és l’element na afegir al clúster. 

D’aquesta manera s’abarateix el cost computacional de l’algorisme. Si es considera que la 

matriu ja està calculada, el cost és O(n). 
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7. PROVES DEL SOFTWARE 

 

Un cop acabada la implementació de l’aplicació, s’ha de verificar ue funciona correctament 

mitjançant proves del software. Aquestes consisteixen en la revisió final de les 

especificacions, del disseny i de la codificació. Com a resultat de les proves, es verifica que 

les funcionalitats implementades siguin correlatives amb les especificacions i que, per 

tant, s’hagin satisfet tots els requisits. 

 

7.1 SYMFONY 

Symfony dóna al desenvolupador un procediment per fer tot tipus de proves de software a 

l’aplicació. En concret automatitza dos tipus diferents de tests: els unitaris i els funcionals. 

La seva filosofia és que el programador probi una funcionalitat en concret escrivint un test 

en forma de programa PHP. Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha seguit aquesta 

metodologia. 

S’ha començat fent proves unitàries, primer a les funcions complicades amb 

independència del model, indicant l’entrada i el resultat esperat al testeig. 

A continuació s’ha seguit fent proves de software unit{ries amb elements del model. 

Symfony suporta diferents entorns de l’aplicació, per exemple, un per desenvolupar i un 

altre de producció a on es desplega l’aplicació només quan ha estat altament testejada. 

Per a cada entorn de producció, es pot definir una connexió a base de dades diferent, com 

també la base de dades, així que les dades en un entorn de testeig no interfereixen amb les 

dades de l’entorn de producció a on tenen una importància real. 

L’aplicació, com més endavant s’explicar{, s’ha desenvolupat en un entorn de 

desenvolupament, per després ser desplegada, una vegada suficientment provada, a 

l’entorn de producció, amb un altre set de dades. 

Gràcies a aquest entorn de desenvolupament, s’ha pogut fer probes unitàries sobre el 

model.  

A continuació s’ha passat a fer proves funcionals. Les proves funcionals són les que 

comproven l’aplicació de principi a fi, des de la petició feta pel navegador fins a la resposta 
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enviada pel servidor. Comproven totes les capes del model, l’enrutament de les accions, el 

model, el controlador i la vista. Symfony també dóna eines per automatitzar aquest 

sistema, ja que manualment el cost d’executar tots aquests testos no és assequible. Amb 

Symfony només fa falta descriure escenaris que poden ser executats tantes vegades com 

faci falta, comprovant cada part del sistema. 

 

7.2 TRAC 

En totes les probes s’ha buscat trobar errors i per això sempre s’ha desenvolupat els testos 

sobre casos que a priori tenen més probabilitat d’error. Evidentment, les proves han 

demostrat l’existència d’errors, que ja s’han corregit, però això no demostra l’absència 

total d’errors. Només una explotació intensiva del sistema el pot depurar i perfeccionar el 

seu funcionament. 

Les proves de validació, orientades a assegurar que se satisfan tots els requisits des d’un 

punt de vista d’usuari, les realitzen els mateixos usuaris finals quan explotin el sistema i 

comprovin què és el que poden fer i què no. 

Per aquests dos motius, s’ha habilitat per aquest projecte l’eina Trac per fer el seguiment 

per part de l’usuari i millorar la comunicació client empresa. 

Trac és un software de gestió de projectes basat en la web i un sistema de seguiment a 

partir dels conceptes bug i issue emfatitzant-ne la usabilitat. Proveeix una wiki integrada i 

una interfície de control de versions i un sistema de tickets de comunicació entre l’usuari i 

el desenvolupador. 

Tot i que trac també facilita a l’usuari un sistema de control de versions, s’ha fet servir el 

software de TortoisSVN per controlar aquestes versions. Aquest sistema és molt útil per 

un projecte que est{ desenvolupat per més d’una persona, ja que ajunta tots els canvis de 

cada desenvolupador en un repositori únic. Així cada desenvolupador només ha de 

començar a treballar a partir de l’última versió d’aquest repositori. Una vegada finalitzada 

la sessió s’ha de tornar a pujar els canvis al repositori, però abans de fer aquest procés s’ha 

de tornar a baixa la última versió del repositori, i si hi ha conflictes, el desenvolupador 

decideix quina versió és la bona. Funcionant d’aquesta manera s’assegura que al repositori 

de versions, cada versió és bona i no tindrà conflictes o errors provocats per la 

programació concurrent de diferents desenvolupadors. 
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7.3 PROVES DE DISSENY 

El projecte és una intranet i el seu bon funcionament en la gran majoria de navegadors del 

mercat és essencial. 

En aquesta fase s’ha comprovat el visionat i el funcionament dels principals navegadors 

del mercat: Chrome, Mozilla FireFox, Safara i Internet Explorer. L’objectiu no és només 

comprovar el correcte visionat i aparença de l’aplicació sinó també que totes les 

funcionalitats en termes d’usabilitat, és a dir, tots els JavaScripts, siguin completament 

operatives i sense problemes. 

La següent taula mostra el resultat de les proves. 

Navegador: Disseny Funcionalitats 

Chrome  98% 100% 

Mozilla FireFox 8.0.1 100% 100% 

Safari 5.1.1 100% 100% 

Internet Explorer 8.0 80% 100% 

0.1 Taula del resultat de les proves de disseny en els diferents navegadors 

S’observa que els resultat són realment bons. On importa, que són les funcionalitats, no hi 

ha cap problema de JavaScript, una vegada després de fer totes les proves. Respecte el 

disseny, a Chrome, al afegir una nova fila a una taula que representa l’historial d’una 

persona, es munta de forma descol·locada. Es tracta d’un retorn d’una crida Ajax, que 

retorna precisament tan sols una línia d’una taula, així fa créixer la taula de forma 

dinàmica. En el Chrome no queda ben posicionada. 

El cas d’Internet Explorer és que la gran majoria de normes CSS implementades amb 

tecnologia HTML5 no estan suportades a Internet Explorer, tan sols els navegador que 

usen WebKit per la interpretació de CSS (com Safari o Chrome) i Mozilla les suporten. 

 

7.4 HIDRATACIÓ DE DADES DEL PROGRAMA DE CENSOS 

S’han de passar totes les dades del programa de cens antic al nou programa. 

Symfony disposa d’una manera d’hidratar les bases de dades en entorns de 

desenvolupament de forma autom{tica a partir d’uns fitxer anomenats fixtures: 
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Fig. 7.1 Mostra d'un fixture yml 

En aquest exemple, es creen 20 instàncies de persona seguint el model de dades. Només 

amb aquest fitxer i indicant a Symfony que hidrati la base de dades, Symfony ja crea 

aquestes instàncies i fa que Doctrine les guardi de manera persistent. 

Tot i que és una possible manera de passar les dades del programa antic al nou, encara hi 

ha el problema que s’haurien de crear totes les fixtures i per això es necessiten les dades 

antigues. 

Actualment encara no s’ha arribat a cap solució, b{sicament perquè l’empresa que va 

desenvolupar el programa de censos no ha donat cap pista alhora de poder crear cap 

Script, CSV  o fitxer de dades, a partir del seu programa, que és de codi tancat. 

 

7.4 HIDRATACIÓ DE DADES DE LA XARXA SOCIAL 

Per poder comprovar algorismes de cerca de comunitats i dels usuaris més afins, s’ha 

necessitat d’una base de dades hidratada de dades, ja que si no és el cas, la validesa dels 

algorismes implementats anteriorment no es pot comprovar. 
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Dex ofereix una manera molt senzilla d’hidratar la Base de Dades a partir d’Scripts. Amb 

aquest sistema fins i tot es pot configurar l’esquema de la base de dades, tot i que no és el 

que s’ha fet en aquest cas. 

Només disposant de fitxers CSV i personalitzant un seguit d’Scripts, s’ha pogut hidratar la 

base de dades amb èxit afegint molta activitats de molts usuaris diferents i per tant s’han 

pogut fer els test explicats a continuació. 

 

7.5 PROVES DE LA XARXA SOCIAL 

Per provar la xarxa social s’ha seguit el mateix procediment que a la intranet però el seu 

abast ha estat menor, ja que no s’ha disposat de les eines autom{tiques de Symfony. 

S’ha testejat primer de forma unitària cada node i després s’ha passat a les proves 

funcionals que engloben tot un cas d’ús. Al tractar-se d’un sistema complex, el seu 

manteniment és força car en termes de temps. 
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8. PLANIFICACIÓ I RECURSOS 

 

En aquest apartat es fan diversos estudis sobre el procés de desenvolupament del 

projecte. 

 

8.1 PLANIFICACIÓ 

Per a la realització d’aquest projecte, s’ha seguit la metodologia de Scrum. Scrum és un 

marc de treball per la gestió i desenvolupament de software. 

La gestió esta basada en un procés iteratiu i incremental, que s’usa normalment en el 

desenvolupament de software àgil (marc de treball conceptual a partir d’iteracions com 

a base de procés per al desenvolupament d’un projecte). 

El desenvolupament iteratiu i incremental ha estat creat en resposta a les debilitats 

mostrades del model tradicional de cascada, el qual es basava en els diagrames de Gantt. 

Una d’aquestes debilitats és que un producte, sobretot software, acaba dissenyat a partir 

del feedback dels clients, amb el que implicaria en un procés lineal repetir el procés de 

desenvolupament de projecte sencer. 

Scrum contrasta amb la clàssica idea de desenvolupament de projectes lineal, ja que es 

centra en la gestió d’entitats on és molt difícil planificar a llarg termini amb mecanismes 

empírics, com entitats on el feedback del client constitueix un element clau en el 

desenvolupament del producte. És un canvi dr{stic d’enfocament del problema, 

minimitzant els costos de manteniment i aconseguint el procés de desenvolupament molt 

més eficient. 

En un principi, Scrum estava enfocat a la gestió de processos de desenvolupament de 

software, pot ser també aplicat a equips de manteniment de software o també a una 

aproximació de gestió de programes. 
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Fig. 8.1 Flux de treball de Scrum 

Scrum és un model de referència que defineix un conjunt de metodologies i rols i que en 

aquest cas ha estat aplicat com a punt de partida per definir el procés de desenvolupament 

que s’executaria en un futur. 

La principal idea sobre el procés iteratiu és desenvolupar un sistema de programes de 

manera incremental, així el desenvolupador aprofita tot el que ha après en una iteració per 

a la iteració següent, de manera que s’incrementen les versions entregables del sistema, 

cadascuna amb una iteració afegida. 

L’aprenentatge s’obté de dos maneres, del desenvolupament del sistema i del seu us, si és 

que dóna temps d’implementar testos de i proves de software.  

Els passos clau del procés són començar amb una implementació simple dels requisits del 

sistema i millorar iterativament les versions entregables fins que el sistema estigui 

implementat completament. A cada iteració es realitzen canvis en el disseny i s’agreguen 

noves funcionalitats i capacitats al sistema. 

El proses consisteix en una etapa d’inicialització, una d’iteracions i de la llista de control 

del projecte. 

 

8.1.1 ETAPA D’INICIALITZAC IÓ 

Es crea una versió del sistema. L’objectiu és crear un producte final amb el qual l’usuari 

pugui interactuar i així retroalimentar el procés. Ha d’oferir una mostra dels aspectes claus 

del problema i proveir una solució prou simple com perquè sigui fàcilment entesa. 
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Per guiar aquesta etapa es crea una llista de control del projecte que conté un historial de 

totes les tasques que han de ser realitzades. Per exemple inclou noves funcionalitats a ser 

implementades i àrees de redisseny de les funcionalitats ja implementades. Aquesta llista 

es revisa periòdicament durant la fase d’anàlisis, anomenada en Scrum, Sprint Planning. 

 

8.1.2 ETAPA D’ITERACIÓ  

Està formada pels diferents sprints o iteracions, períodes de temps entre una setmana i 

quatre (definits pels desenvolupadors) 

Durant cada un d’aquests, els desenvolupadors creen un increment de software 

potencialment entregable. El conjunt de característiques que forma cada iteració va 

especificat en el Product BackLog (llista de control), conjunt de requisits determinats 

durant la reunió de Sprint Planning, on es calcula la quantitat de treball que es pot complir 

durant aquesta iteració en concret. 

En aquesta etapa es redissenya i s’implementa una de les tasques de control de la llista del 

projecte i també s’analitza la versió més actual del sistema. L’objectiu de cada iteració és 

ser simple, directa i modular, per poder suportar el redisseny o perquè es pugui afegir a 

un conjunt més global de tasques. L’an{lisi es basa en la retroalimentació de l’usuari i en 

l’an{lisi de les funcionalitats disponibles del programa. La llista de control es modifica 

segons els resultats dels anàlisis. 

Les guies principals a seguir són: 

 La més mínima dificultat en el disseny, codificació o prova indica la necessitat de 

redissenyar o recodificar 

 Les modificacions afegides s’han de poder ajustar fàcilment al que ja està 

desenvolupat. 

 Les modificacions haurien de ser més fàcils a mesura que es van avançant 

iteracions, si no és així, és símptoma d’un disseny dèbil que acabar{ amb un ús 

excessiu de pegats 

 Els pegats haurien de desaparèixer com a molt al cap de dues iteracions. 

 La implementació actual ha de ser analitzada actualment per saber si s’ajusta o no 

a les necessitats i objectius del projecte. 
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 L’opinió de l’usuari ha de ser sol·licitada i analitzada per indicar les deficiències en 

la implementació. 

El principi clau de Scrum és el reconeixement que normalment, durant un projecte, els 

usuaris finals o clients canvien d’idees sobre el que volen i necessiten. Els reptes 

imprevisibles no poden ser f{cilment encarats d’una forma predictiva i planificada. Scrum 

adopta una aproximació pragmàtica, acceptant que el problema no pot ser completament 

entès o definit i centrant-se en maximitzar la capacitat de l’equip en entrega r{pidament i 

respondre tots els requisits emergents. 

 

8.2 PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

Existeixen vàries implementacions per gestionar aquest procés. Per la realització d’aquest 

projecte, s’ha usat de l’eina de programari lliure ScrumDo. 

ScrumDo afegeix a cada iteració, un seguit d’històries avaluades que simbolitzen una 

partícula de desenvolupament no divisible en altres històries. Aquestes històries s’avaluen 

amb un sistema de punts que simbolitzen la dificultat i el temps en el qual es 

desenvoluparà. 

A continuació es mostren els diagrames d’evolució temporal, començant iteració per 

iteració: 

 MÀSTERS 

Aquesta va ser la primera iteració i l’ús d’ScrumDo va començar a la meitat de la iteració, 

amb el que no hi ha el gràfic explicatiu, només el resum de la iteració: 

Total Points: 16.5 - Completed Points: 16.5 - Number of Stories: 11 

Aquesta iteració va començar el 31 de Gener I va durar tan sols una setmana. Es pot 

mostrar que Symfony ja estava instal·lat i ja es tenia un entorn de desenvolupament, da la 

setmana anterior. Aquesta va ser la iteració inicial sobre la qual vaig aprendre a 

desenvolupar i anar afegint noves funcionalitats segons havia aprés aquí. 
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 FILTRES 

 

Fig. 8.3 Iteració de filtres 

Total Points: 70.5 - Completed Points: 57.5 - Number of Stories: 16. 

Per entendre el gràfic cal saber que l’{rea blava és el volum de feina esperat per la iteració, 

és a dir, la suma de punts de totes les històries i l’{rea verda és el volum de feina acabat, és 

a dir, la suma de punts de totes les històries acabades de la iteració. En una planificació 

perfecte, s’han de tocar les dues línies al final del graf. 

La iteració de filtres mostra una irregularitat en la metodologia, que és canviar d’iteració 

quan encara la iteració actual no està acabada, per això no hi ha activitat durant tant de 

temps. Finalment torna l’activitat però com que la iteració ja estava intoxicada, es va 
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decidir passar les històries d’aquesta iteració a les altres, ja que tenia més sentit en el 

seu moment alhora de desenvolupar el projecte. 

 

 PERSONA 

La iteració de persona, al aportar la gran lògica del projecte, va ser la més important del 

projecte, després, tota la resta d’iteracions van resultar ser més f{cils gr{cies a 

l’aprenentatge d’aquesta iteració. 

El volum de les històries és tan gran que només es mostra el resum: 

 

Fig. 8.4 Iteració mòdul persona 

Total Points: 153.5 - Completed Points: 153.5 - Number of Stories: 43 

L’estancament és degut a les vacances d’estiu. 

  



Disseny i implementació del Programa de Censos i la Xarxa Social i la Intranet d’Escoltes Catalans 

 

 
 

150 
 

  

 AGRUPAMENT 

 

Fig. 8.5 Iteracio mòdul agrupament 

Total Points: 79 - Completed Points: 79 - Number of Stories: 23 

Aquí també es pot observar l’estancament de les vacances d’estiu. En aquest gr{fic es 

contempla que uns requisits que en un principi es pensaven que eren necessaris al final 

resulten no ser-hi. 

Hi ha el cas atípic de fer dues iteracions a la vegada, tot i que es pot considerar part de la 

mateixa iteració ja que el que es desenvolupava eren parts molt semblants. 

 

 INPAS 

 

Fig. 8.6 Iteracio d'inpas 

Total Points: 70 - Completed Points: 70 - Number of Stories: 40 

Iteració que unifica la resta d’iteracions i marca el principi del bon desenvolupament amb 

metodologia Scrum.  
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 TRAMESES 

 

Fig. 8.7 Iteracio trameses 

Total Points: 70 - Completed Points: 70 - Number of Stories: 40 

 

 ITERACIÓ DESPRÉS D’UNA REUNIÓ AMB ELS CLIENTS 

 

Fig. 8.8 Iteració després reunió 

Total Points: 46 - Completed Points: 46 - Number of Stories: 14 

Aquesta iteració es va afegir després de fer una reunió amb els clients, clar exemple dels 

avantatges de la metodologia Scrum.  
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 XARXA SOCIAL 

 

Fig. 4.9  Iteració xarxa social 

Total Points: 146.5 - Completed Points: 114.5 - Number of Stories: 41 

Surt inacabada ja que es van afegir unes funcionalitats que al principi es volien 

implementar però després no es van treure de la llista de històries una vegada decidit que 

no s’implementarien. 

 ULTIMA ITERACIO 

 

Fig. 8.10 Iteració pre entrega 

Total Points: 146.5 - Completed Points: 114.5 - Number of Stories: 41 

Aquesta és la última iteració, també resultat d’una reunió amb els clients. S’anomena pre 

entrega ja que en principi reuneix totes les funcionalitats requerides des del principi, tot i 

que seguint amb la metodologia, podria haver-hi noves iteracions i no implicarien una 

repetició de tot el procés. 
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 PROJECTE GENERAL 

En resum, veiem que el gràfic final ha estat el següent: 

 

Fig. 8.11 Projecte Sencer 

Aquest gràfic, a part de poder analitzar les dades en el temps, com les parades per 

vacances a certs intervals de temps, mostra com quasi bé des de la meitat del projecte, ja 

se sabia quina seria el volum de feina requerit. Amb el que es pot afirmar que ha estat un 

projecte força lineal.  

Només a les últimes iteracions han sorgit imprevistos que s’han afegit com a iteracions 

noves i han fet augmentar el volum de feina. 

Tot i que s’evalua amb punts, desde un bon principi s’intenta fer l’equivalència de punts 

amb hores amb el següent valor intercanviable: 

1 punt =  0.80 hora 

Tot i que no s’ha pogut planificar des d’un bon principi, s’ha pogut preveure amb el temps 

d’antelació suficient de com a mínim una iteració, que el projecte tindria un cost del 

voltant de les 700 hores (875 punts). 

Deixant de banda la metodologia Scrum. S’ha fet servir per comptabilitzar les hores en 

cada tasca l’aplicació de programari lliure GTrax i el resultat ha estat 743.5 hores. 
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8.3 RECURSOS 

Els recursos d’aquest projecte es poden dividir en dos: personal i entorn software i 

hardware. 

 

 PERSONAL 

Les persones responsables d’aquest projecte han estat els socis gerents d’Omitsis 

Consulting S.L. i l’autor d’aquesta memòria.  

Els gerents han estat implicats en la supervisió del desenvolupament del projecte, així com 

dels resultats que s’anaven obtenint. Cal destacar la funció del primer professor de 

projecte Victor Muntés i Mulero i president de l’associació dels Escoltes Catalans pel seu 

paper en l’an{lisi de la xarxa social. 

Per tant, les tasques d’an{lisis, disseny, implementació, documentació i control 

procedimental han quedat en tota la seva totalitat a c{rrec de l’autor d’aquesta memòria 

en qualitat de becari. 

 

 ENTORN (SOFTWARE I HARDWARE) 

Els recursos de software necessaris pel projecte han sigut l’entorn de desenvolupament 

Eclipse, també el NetBeans per la seva facilitat al tractar amb Java, les llibreries públiques 

de jQuery i GoogleCharts, les eines de programari lliure ScrumDo, Trac i Gtrax, l’entorn 

de servidor PHP amb MySQL de l’empresa, el framework de desenvolupament Symfony, 

el control de versions TortoiseSVN, l’entorn de servidor Java Apache Tomcat, la base de 

dades en mode gratis de proves DEX. 

Els recursos hardware han estat tan sols el PC pel desenvolupament i proves així com el 

servidor de la empresa amb la seva connexió a Internet. 

 

8.4 DESPESES 

Per fer un an{lisis de les despeses s’ha de tenir en compte tant el desenvolupament 

temporal com els recursos usats, les dues coses comentades en apartats anteriors. 
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 DESPESES DE PERSONAL 

El sou mínim d’un becari en contracte de conveni de pr{ctiques en empresa de la FIB és de 

7,5 euros la hora. El resultat del GTrax alhora de comptabilitzar les hores ha estat de  

743,5 hores.  

Ometrem les despeses del personal gerent de l’empresa ja que el seu sou és bastant més 

elevat però la seva implicació en hores és tan baixa que per fer els càlculs de despeses es 

poden ometre. 

Restarem del temps totes les hores dedicades a la xarxa social ja que ha estat una part 

desenvolupada en un context purament acadèmic, les hores, segon Gtrax, de la xarxa social 

són 112 hores. 

Per tant, el cos de personal és de: 

7,5 €/ha * (743,5 h – 112 h) = 4736,25 € 

 

 DESPESES DE SOFTWARE 

Desenvolupar el projecte amb tecnologia PHP i Java ha fet que el cost de software fos 

bàsicament nul, a part, tota la resta de programari utilitzat és de programari lliure. Tant 

l’entorn de desenvolupament Eclipse i NetBeans, les llibreries Google Charts i jQuery i la 

base de dades amb MySQL tot està lliure de pagar llicències, fins i tot el programari fet 

servir de seguiment del projecte (ScrumDo, etc). També el software de gestió de servidors 

de l’empresa ha resultat ser lliure de despeses. 

L’únic software de pagament és el sistema operatiu Windows 7, i el programa de creació 

de prototips Axure, que s’omet el seu preu ja que és un software necessari per altres 

funcions de l’empresa. 

 

 DESPESES DE HARDWARE 

Pel desenvolupament i proves del projecte s’ha fet servir un PC amb les característiques 

següents: 

 AMD Athlon™ II X3 435 Processador 2.90 GHz 

 4 Gb RAM 

 160 GB HD 

 Perifèrics: Teclat, ratolí, pantalla. 
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El preu total aproximat d’un equip d’aquestes característiques és de 700 euros. Tot i que 

també s’ha fet ús de la xarxa de l’empresa, el seu cost no s’ha afegit al càlcul, ja que 

independentment del projecte, la xarxa és necessària. 

Finalment, el cost total del projecte ha estat de 5436,25 euros. Un preu molt assequible, 

en comparació a qualsevol consultoria que hauria establert un preu com a mínim, 10 

vegades més car. El fet que ha marcat la diferència ha estat fer servir únicament 

programari lliure i sobretot, el preu de cost de personal a contracte de becari. 

 

8.5 ANÀLISI DE RISCS 

Durant el procés de desenvolupament d’un projecte, poden aparèixer imprevistos que 

dificultin o impossibilitin la seva finalització, o que impedeixin complir amb les dates límit 

d’entrega establerts. 

Per això és necessari realitzar prèviament un estudi de quins poden ser els riscos 

imprevistos I així elaborar plans que suavitzin o eliminin l’efecte negatiu sobre el projecte. 

A continuació és mostren dos taules. A la primera s’expliquen quins són els problemes que 

poden aparèixer en aquest projecte, la probabilitat amb la qual es pot donar i el seu 

impacte (del 1 al 10) i com encarar-se. 

S’ha de tenir en compte que probablement la llista no conté tots els casos, per aconseguir-

ho s’hauria de tenir una visió molt pessimista de les tasques a desenvolupar. 

A la segona taula es mostra una classificació dels riscs comentats a la primera taula, de 

menor a major import{ncia, a varem de l’impacte i la probabilitat. 
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Condició Conseqüència Prob. Impacte Pla de contenció 

El desenvolupador es pot 
posar de baixa 

Increment del temps de 
desenvolupament. 

15% 7 -Tenir més d’un desenvolupador. 
-Documentar amb detall per facilitar la feina 
a un possible substitut. 

El responsable de projecte 
no experiència en la 
planificació de projectes 

Riscos de planificació. Riscos no 
previstos ni planificats. 

10% 4 -Augmentar la formació. 

El desenvolupador té poca 
experiència amb alguna de 
les tecnologies utilitzades 

Increment del temps de 
desenvolupament. Possible mala 
implementació amb el que resulti amb 
un producte de mala qualitat. 

50% 3 Augmentar la formació i el suport. 

Canvi de filosofia de 
l’empresa 

El projecte pot no finalitzar a causa 
d’una decisió de gerència. 

5% 6 Defensar el projecte amb intensitat. 

Modificacions de les 
tecnologies durant el 
desenvolupament del 
producte 

Increment del temps de 
desenvolupament. 

5% 4 Planificar de forma conservadora. 
Atenció a la comunitat informàtica. 

Modificacions dels  
reqiusits 

Increment del temps de 
desenvolupament. 

25% 2 Seguir metodologia Scrum. 

Nous requisits Increment del temps de 
desenvolupament. 

35% 2 Seguir metodologia Scrum. 

Incidència i problemes 
tècnics amb el hardware 

Increment del temps de 
desenvolupament. 

15% 4 Disposar de recursos hardware alternatius 
(cost addicional). 

Taula 5. Possibles riscs i les seves descripcions  
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Classificació Risc Valor (Prob. * Impacte) 

1 El desenvolupador té poca experiència amb alguna de les tecnologies utilitzades 1.5 

2 Riscos de planificació. Riscos no previstos ni planificats 1.05 

3 Nous requisits 0.7 

4 Incidència i problemes tècnics amb el hardware 0.6 

5 I Modificacions dels  requisits 0.5 

6 El responsable de projecte no experiència en la planificació de projectes 0.4 

7 Canvi de filosofia de l’empresa 0.3 

8 Modificacions de les tecnologies durant el desenvolupament del producte 0.2 

Taula 6. Ordre de riscs segons el seu impacte 
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9. CONCLUSIONS 

 

Una vegada finalitzat el projecte és el moment de fer el balanç del resultat obtingut, si 

s’han aconseguit els objectius inicials de forma satisfactòria i analitzar els problemes 

sorgits durant el desenvolupament. 

 

9.1 REALITZACIÓ DELS OBJECTIUS  

Dividirem aquests objectius en dues parts ben diferenciades, el programa de censos i la 

xarxa social. 

 

9.1.1 INTRANET I PROGRAMA DE CENSOS 

Els objectius inicials del programa de censos era aconseguir desenvolupar un programa 

que pogués gestionar tota la funcionalitat del manteniment de censos de l’associació dels 

Escoltes Catalans. 

El programa havia de ser d’accés web únicament i havia de mantenir com a mínim les 

mateixes funcionalitats que el programa anterior. Els usuaris finals han de poder gestionar 

tota la informació de cada una de les persones de l’associació i tot el que fa referència a la 

mateixa i que les relaciona. A part, els usuaris finals han de poder tenir eines de creació de 

gr{fics que ajudin a l’an{lisi d’aquesta informació per realitzar estudis del seu interès. Per 

últim, s’ha de poder afirmar que el sistema ajuda a les funcionalitats que l’associació du a 

terme dia a dia. 

Per la part més tècnica, s’assegurava del producte final una sèrie de requisits no funcionals 

que milloren la qualitat del producte. Usabilitat, rapidesa, lleugeresa, modularitat, facilitat 

de manteniment, escalable i lliure d’accés al codi eren uns d’aquests requisits. Es tractava 

de millorar el producte que ja usaven antigament però que havia resultat de mala qualitat i 

finalment, insuficient per les activitats del client. 

Una vegada desenvolupat el projecte, es pot assegurar que el producte obtingut compleix 

amb aquests objectius. No només això sinó que també s’ha aprofitat per crear una base a la 
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web, d’accés possible per a tota l’associació, aprofitant el sistema del programa de censos 

per fer un sistema d’usuaris del producte. 

Només amb el programa de censos, l’associació disposa d’una eina que facilita la gestió i 

els procediment interns d’aquesta. Disposant de la base, l’associació té el podes de decidir 

futures ampliacions que més els ajudin en aquestes funcions que realitza quotidianament, 

automatitzant-les al màxim. 

Perquè el programa estigui en funcionament, cal fer un trasp{s de dades de l’antic 

programa a aquest nou. Amb el sistema d’usuaris del producte finalitzat, aquest 

procediment es pot aconseguir d’una manera paral·lela i r{pida, però el car{cter privat de 

la informació que es gestiona impedeix fer-ho d’aquesta forma. 

Tot i complir amb tots els objectius i oferir un producte d’alta qualitat en usabilitat, gestió, 

manteniment, lleugeresa, rapidesa i de baix cost, no s’usar{ fins que no hi hagi aquest 

vessament de dades entre els sistemes. 

 

9.1.2 XARXA SOCIAL 

Un dels objectius de la xarxa social és aconseguir disposar d’una eina que relacioni les 

diferents persones de l’associació d’una manera exclusiva per aquestes. Amb aquesta eina 

s’ha de potenciar els valors propis de l’associació i cohesionar-la com a grup. Ha de ser una 

eina f{cil d’usar i atractiva perquè no decaigui en desús. 

L’altre objectiu, és disposar d’un model de xarxa social que sigui gestionable en tota la seva 

totalitat per poder fer anàlisis al respecte que siguin molt fàcils de realitzar i que aportin 

dades interessants sobre el comportament genèric de les xarxes socials i obtenir models 

de predicció. 

Per últim, per fer un pas més en els estudis de la xarxa social, la implementació ha de 

poder ser aplicable a altres xarxes socials, per poder fer anàlisis amb més profunditat. 

A aquestes alçades, es pot assegurar que s’ha complert els objectius. El disseny de la xarxa 

social fa possible que sigui extrapolable i pugui ser hostatjada a altres servidors i poder-se 

convertir en la xarxa social d’altres comunitats d’usuaris. A part, també implementa les 

primeres eines per poder fer petits anàlisis de la mateixa xarxa social, com la cerca de 

comunitats o cerca dels dos usuaris més afins. 
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9.2 FUTURES LÍNIES DE TREBALL 

La intranet d’Escoltes Catalans ha estat pensada sobre el premissa principal de la seva 

modularitat, per poder ser ampliable en un futur. 

De cada part desenvolupada en aquest projecte, només el programa de censos es 

considera totalment realitzat. El disseny suporta canvis d’opinió dels usuaris finals 

respecte la gran majoria del requisits que puguin tenir gr{cies al sistema d’atributs de 

persona. 

Només en el cas poc probable11 que el client canviï de filosofia, implicarà futures 

ampliacions o treballs en el programa de censos, però això es pot considerar un projecte 

totalment independent. 

Continuant amb la intranet, està dissenyada respectant la premissa i per tant l’adició de 

mòduls és senzilla gràcies a decisions estratègiques com fer ús d’un framework de 

desenvolupament. En el cas poc probable en què es vulgui modificar també el programa de 

censos, també serà igual de senzill pel mateix motiu. 

L’associació ser{ lliure de contractar qualsevol empresa que tingui experiència amb el 

desenvolupament d’aplicacions de Symfony per ampliar la seva intranet i afegir els mòduls 

que cregui convenient. 

Respecte la xarxa social, seria interessant seguir amb el seu desenvolupament mica a mica 

afegint les noves funcionalitats que puguin fer falta. Es recomana fermament seguir el 

projecte i aplicar un mètode de desenvolupament Scrum. Una xarxa social és un producte 

dirigit b{sicament a una gran quantitat d’usuaris i el seu feedback far{ que continuï el seu 

ús. El seu desenvolupament futur, però, no serà tan senzill com afegir un nou mòdul a 

Symfony, sinó que s’ha d’ampliar el Servlet i la API de la xarxa social. Un repte interessant 

per a futurs desenvolupadors. 

No només per aquesta raó sinó que obtenint una xarxa social amb prous funcionalitats, i 

amb les característiques especials comentades anteriorment, els possibles estudis i 

an{lisis de comportament que s’hi puguin fer tindran molta més validesa i molt més valor 

afegit. Serà més senzill arribar a conclusions sobre el comportament massiu social. 

Aquestes conclusions poden ser altament valuoses i inclús es podrien descobrir noves 

premisses.  

                                                                 

11
 Veure taules de l’apartat 8.4 
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Per afegir més validesa als an{lisis, seria interessant aplicar la implementació d’aquesta 

xarxa social en altres associacions més diferents. En el cas d’escoltes catalans, queda una 

xarxa social molt uniforme amb un perfil d’usuaris molt semblant entre els uns i els altres. 

Com a projecte de futur seria interessant aplicar la implementació a un altre àrea de la 

societat, així, no només es podrà analitzar les xarxes socials sinó les diferències de 

comportament entre àrees diferents de la societat. Extrapolant al màxim aquest concepte, 

s’hauria d’aplicar la xarxa social a {rees de la societat ben diferents, des de comunitats 

petites fins a grans, i de variades i de molt poc variades per poder investigar en 

profunditat el comportament de la societat. 

Aquesta xarxa social ha de poder ser utilitzada en un futur com a cas d’estudi i test de 

teories sobre el comportament genèric de les xarxes socials. Una bona eina per a sociòlegs, 

i fins i tot per a sectors privats per maximitzar les vendes, per exemple. 

 

9.3 CONCLUSIONES TÈCNIQUES 

S’ha fet ús de moltes tecnologies variades i quasi totes de programari lliure. Cal destacar la 

gran ajuda de la comunitat informàtica respecte l¡aprenentatge gratuït d’aquestes 

tecnologies així també com de l’experiència conjunta afegida per solucionar gairebé, tots 

els problemes. 

En termes tecnològics, però, el repte important ha estat l’ús d’una base de dades dedicada 

a grafs dispersos. Est{ tot documentat, però s’ha notat l’absència de comunitat que afegeixi 

experiència conjunta alhora de solucionar problemes, a part que també suposava un repte 

per l’empresa. Per sort, s’ha pogut comptar amb l’ajuda de l’empresa D{maris, que ha 

resultat ser molt útil. 

Aquest enfoc ha despertat l’interès de l’empresa Omitsis provocant que es contempli, per 

la solució d’altres projectes o problemes, una base de dades de tipus de graf, per la seva 

rapidesa en les queries que impliquen relacions. 

 

9.4 CONCLUSIONS PERSONALS 

Personalment, la realització del projecte ha suposat una gran experiència com a primer 

contacte amb el món laboral. Ha estat molt interessant entrar a fons en el 
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desenvolupament d’un projecte i veure quines són les tècniques que utilitza una empresa 

per desenvolupar amb seguretat, facilitat i rapidesa els projectes. 

Ha estat molt constructiu el fet d’haver realitzat jo mateix totes les parts del projecte 

(anàlisi, disseny i implementació) i fins i tot part de la gestió de desenvolupament i inclús 

donar l’exemple d’ampliacions futures del mateix projecte per veure quins són els meus 

punts forts i quines són les altres coses que puc millorar. 

Vull remarcar la utilitat d’utilitzar una metodologia com Scrum pel desenvolupament de 

qualsevol projecte, de fet, en aplicacions software, s’hauria de començar sempre per uns 

requisits bàsics, i no definir la totalitat del projecte des del primer contracte amb el client. 

Funcionant així és la única manera d’assegurar amb totalitat que el producte acabat ser{ 

exactament el que el client vol. 

Ha estat molt interessant treballar amb les últimes tecnologies i usar el que el programari 

lliure ofereix per no caure en l’error de reinventar la roda. Cal reconèixer que el que es pot 

aconseguir amb uns recursos limitats de personal i de temps no serà millor que el que 

s’aconsegueix amb molts més recursos. Per tant, l’ús de programari lliure desenvolupat 

per altres empreses, és altament recomanable, sempre que es contrasti la font de 

procediment. 

Finalment, comentar que saber que el projecte tindrà un ús real augmenta la satisfacció 

persona i m’anima a buscar nous reptes i projectes.   
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10.3 MATERIAL D’ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA 

ES1: Enginyeria del software 1 

ES2: Enginyeria del software 2 

PESBD: Projecte d’enginyeria del software i bases de dades 

PXC: Projecte de xarxes de computadors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


