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1. Introducció 

 

El meu interès per entrar al món laboral i el fet de trobar una bona oferta 

per realitzar aquest projecte de fi de carrera semblaven no compartir un mateix 

camí amb el qual poder progressar. Per sort hi havia una proposta de l’empresa 

Netfactorial per portar a terme un projecte en l’àmbit de les pàgines web. Havia 

tingut la ocasió de participar en un projecte molt més petit també en entorns web, 

amb un altre llenguatge de programació i sistema de gestió de base de dades però 

només en l’àmbit de la educació. D’aquesta manera és com es va presentar una 

oportunitat per conèixer i aprendre de primera mà com es gestiona un projecte 

realment en l’entorn laboral. 

L’empresa es dedica al desenvolupament de software, especialitzat en 

l’entorn d’Internet, principalment en el desenvolupament d’eines de gestió interna 

fets a mida per companyies de tots els sectors laborals, així com tota mena de 

pàgines web i portals. 

El projecte consisteix en el desenvolupament d’un entorn web per a una 

empresa dedicada al servei de transport públic urbà de viatgers, TMESA 

(Transports Municipals d’Egara S.A.), la qual és l’empresa responsable de la xarxa 

de transport públic col·lectiu de la ciutat de Terrassa. 
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2. Informe de definició 

 

En aquest apartat es realitzarà un anàlisis global de tots els aspectes que 

s’han de tenir en compte abans de realitzar un projecte.   

 

2.1. Raó 

2.1.1. L’empresa 

L’empresa sol·licitant del projecte, es la responsable de donar servei de 

transport públic urbà de viatgers a tot el territori de Terrassa. Per tal motiu, 

després de diversos estudis es va arribar a la conclusió que l’entorn web 

necessitava una renovació tant a nivell extern com a nivell intern. 

 El producte consisteix en tornar a dissenyar la part pública tot complint les 

necessitats estudiades per tal de satisfer als usuaris de la manera més compromesa 

possible. Oferint una millor navegabilitat més intuïtiva entre les diferents opcions 

disponibles. Un millor aprofitament de l’espai on plasmar els continguts desitjats. 

Un ràpid accés a les seccions més importants i visitades pels usuaris habituals. 

 

2.1.2. El naixement del projecte 

El principal motiu del sorgiment d’aquest projecte ve donat per una 

necessitat de renovació de la antiga web de Tmesa. Com la anterior versió havia 

estat feta per Netfactorial, ja van comptar amb la mateixa empresa per dur a terme 

la remodelació. Això sí, el disseny gràfic de la part pública ha sigut realitzat per JCS 

Disseny & Publicitat ja que és una empresa de disseny o comunicació en la qual 

Netfactorial ja havia treballat prèviament i resideix una confiança plena en la seva 

feina. 

Dins d’aquesta remodelació es pretén agafar com a punt de referència els 

resultats d’estudis fets per veure quin disseny i quines opcions són les més adients 
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per composar l’entorn web. Aquestes feien cas a una homogeneïtat en la estructura 

general de la web, de manera que hi ha diversos menús tant als laterals com a la 

part superior, i un mateix cos central que mostrarà els diversos continguts 

dinàmics.  

La informació actual i les novetats ofertes per Tmesa també es van 

considerar un tema important, de manera que estan presents en la mateixa pàgina 

d’Inici per accedir-hi a un sol cop de clic. Altres informacions molt sol·licitades fins 

ara són els horaris de totes les línees d’autobusos disponibles, així com els 

recorreguts que es realitzen pel mapa de la ciutat.  

La relació usuari / entorn web és fonamental i cuidar-la en aquests aspectes 

és molt important. De manera que la remodelació s’ha vist necessària per 

respondre a totes aquestes necessitats i més per tal d’oferir un servei de qualitat 

com s’ha fet fins ara.  

 

2.2. Situació actual 

2.2.1. Descripció 

Actualment l’empresa té un entorn web fet per l’empresa Netfactorial amb 

el domini tmesa.com. La web actual presenta un disseny que desaprofita molt 

l’espai, sobretot en resolucions més grans de 800x600 píxels que cada cop es fan 

més comunes en les llars, degut als preus competitius per monitors o fins i tot 

televisions d’alta definició que hi ha avui dia.  

Presentant un selector d’idiomes només al inici sense possibilitat de canviar 

d’idioma en qualsevol altre moment. Així com només un menú a la part superior 

durant tota la navegació, oferint totes les opcions que l’usuari pot escollir durant la 

seva vida com a visitant fan que la remodelació es vegi necessària per oferir una 

millor qualitat de servei i informació a l’usuari.  

Un altre punt a destacar és la pàgina principal, on el concepte més estès i 

amb una gran acceptació és el fet d’oferir novetats, notícies, avisos importants, o 

http://www.tmesa.com/
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simplement informació actual i renovada, és a dir, continguts dinàmics que facin de 

la aparença de la web un lloc amb constant moviment de dades i vida pròpia per 

consultar. 

Per contraposició d’afegir o renovar seccions, en el cas del servei d’Accés 

per a persones amb visió reduïda s’ha decidit que per la nova versió de la web no 

serà necessària de manera que aquesta opció que oferia diferents versions 

cromàtiques del lloc web desapareixerà. 

Com a punt important en la visualització i coneixement de la part pública, 

com és el posicionament SEO que es farà de la pàgina web i dels seus continguts 

per als buscadors com ara bé Google, Yahoo o Bing, entre d’altres; doncs ara mateix 

no hi ha cap optimització de cerca en la pàgina web i a menys que es facin cerques 

molts acurades, la versió anterior no sortia en els primers resultats. El 

posicionament SEO és una optimització dels motors de cerca per millorar la 

visualització de l’entorn web en els diferents cercadors de manera orgànica, és a 

dir, sense la necessitat de pagar diners al cercador per tindre una posició 

destacada en els resultats. 

Pel que respecta la part privada, les funcionalitats són la part més important 

en la remodelació i on més esforç s’hi ha dedicat. Per una part la importació tenia 

uns formats molt restringits que dificultava la feina pels gestors.  

La gestió de textos també era un punt que dificultava la feina, doncs no es 

podien mantenir ni formats, ni estils, ni incloure imatges de manera que els textos 

es veien molt limitats. 

La gestió de línees així com de tota la informació que penja d’aquestes es 

veia seriosament limitada i moltes vegades podia esdevindre un problema el seu 

manteniment. És per això que una millora en tota la seva gestió era imprescindible 

donada la càrrega important que hi ha dipositada en totes aquests seccions. 
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2.2.2. Avaluació 

Tenint en compte l’apartat anterior es pot entendre que la remodelació de 

l’entorn web està realment justificada, de manera que en els següents punts es pot 

veure com es pot millorar aquesta situació: 

 Adaptar l’entorn web de manera que la pàgina web es vegi en 

resolucions òptimes, ja bé sigui en pantalles panoràmiques de format 

16:9, o bé en pantalles de smartphones en dispositius mòbils per 

tindre una còmode navegació. 

 Organitzar les seccions principals en un menú superior, així com 

utilitats i seccions de ràpid accés en els menús laterals. Tots aquests 

menús sempre estaran disponibles per accedir. L’idioma es trobarà a 

un costat del menú superior disponible en qualsevol moment. 

 La pàgina principal serà totalment mantenible, oferint a l’usuari final 

continguts actuals i d’última hora. 

 Es pretén maximitzar la compatibilitat amb els navegadors més 

actuals i utilitzats del mercat. 

 La integració d’APIs de Google per direccions i circulació és 

fonamental per oferir un servei de qualitat posat al dia amb les 

últimes tecnologies. 

 La optimització en els motors de cerca per posicionament SEO serà 

molt important alhora de promocionar la pàgina web de Tmesa 

sense cap cost afegit. 

 Tots els anteriors punts han sorgit d’una recerca en usuaris que de 

manera anònima expressaven  la seva opinió respecte la anterior 

versió de Tmesa, o bé en comentaris de possibles millores i/o 

necessitats en una futura versió. Tmesa ofereix un servei informatiu 

per als ciutadans de Terrassa així com per la resta d’usuaris,  però no 
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només pretén informar, sinó a més a més fer-ho en el màxim grau de 

satisfacció possible cara al usuari. 

 

2.3. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar un entorn web complet de 

nou. El qual tindrà una part pública per ésser visitada i consultada pels usuaris, i 

una eina de gestió que utilitzarà el personal encarregat per administrar els 

continguts mantenibles. 

Concretament, la idea del projecte és renovar per complet l’entorn web 

deixant enrere el disseny antic i donar pas a una nova imatge de cara al públic. 

Però també es pretén oferir nous serveis com són el càlcul d’horaris entre parades 

d’una mateixa línea d’autobús, o la geolocalització de punts distribució. Una 

reestructuració de continguts també ha sigut valorada molt positivament ajudant a 

l’usuari a trobar fàcilment la informació important, gràcies a una intuïtiva 

organització de menús i opcions. 

Les característiques principals de les quals constarà el sistema són els 

següents: 

 Millorar la antiga eina de gestió de l’entorn web amb un nou disseny 

i la incorporació de noves funcionalitats. Aquestes noves 

funcionalitats inclouen una eficiència i facilitat alhora d’abocar 

informació com ara els horaris a la web. Les seccions mantenibles 

s’han dissenyat i estructurat per ser visualment atractives i intuïtives 

de utilitzar. 

 Reestructuració de la BBDD així com el tractament de la seva 

informació per tal de beneficiar en l’àmbit de l’eficiència i obtenció 

de dades. 
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 Millorar l’antic entorn web amb un nou disseny i noves funcionalitats 

que responen a les peticions dels ciutadans, els quals donaven a 

conèixer mitjançant comentaris i correus en l’antiga pàgina web el 

desig d’una estètica més adaptada als nous temps tecnològics, així 

com funcionalitats informatives tals com “¿Quan arribarà el bus?”, 

“Vull anar”, o una informació més detallada dels trajectes de bus. 

 Implementació per una senzilla obtenció de les coordenades tant 

dels punts de distribució que disposa l’empresa Tmesa distribuïts pel 

municipi, així com les coordenades de les parades per tots els 

trajectes d’autobús. 

 La compatibilitat dels navegadors també és un punt clau. La anterior 

versió de la web comptava amb un enfocament tecnològic obsolet 

com és el cas d’una adaptació pensada pel navegador Netscape 

Navigator el qual va deixar de tindre suport per AOL el mateix any 

2008. És per això que la nova versió de Tmesa neix amb la intenció 

de ser visitat en els navegadors més utilitzats al mercat com són 

concretament: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 7.0.1, Google 

Chrome 16.0 i Safari 5.0.  

 La integració de Google Maps i de Google Transit a la pàgina web són 

punts molt importants i atractius cap al usuari, doncs la possibilitat 

de mostrar trajectes i direccions mitjançant la mateixa API de Google 

en la seva última versió facilita la visita i obtenció d’informació que 

els usuaris reben un cop sol·liciten una línea o parada. 

 La importància que adquireixen cada cop més els mòbils és present 

avui dia, i continuarà creixent sens dubte; és per això que la web 

tindrà una visibilitat compatible amb smartphones per gaudir d’una 

lectura còmode i gens molesta alhora de visitar cada secció de la 

web, així com de la disponibilitat total de tots els seus continguts 

sense discriminar cap navegador ni sistema operatiu. 
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2.4. Abast 

Dins de l’àmbit del projecte, podem trobar a les següents persones 

implicades: 

 La persona encarregada de posar-se en contacte amb l’Ajuntament 

de Terrassa. 

 La persona encarregada de gestionar les seccions informatives amb 

textos i imatges. 

 La persona encarregada de gestionar els punts de distribució amb les 

seves coordenades reals respectives. 

 La persona encarregada de gestionar els dos tipus diferents de 

bitllets (ATM i Tmesa), així com dels seus punts de distribució. 

 La persona encarregada de gestionar totes les línees, incloent les 

jornades, sentits i parades que formen la línea respectivament. A més 

a més de tota la informació que composa la línea com el color, els 

logotips, etc. 

 La persona encarregada del disseny de la web, així com de generar 

tots els mapes (ciutat amb línees i línees per sentit). 

 La persona encarregada de mapejar les parades per tots els mapes 

(ciutat amb línees i línees per sentit). 

 

2.5. Beneficis 

Els principals beneficis que s’esperen obtenir d’aquest projecte són: 

 Estalviar temps en els diferents processos de gestió de l’entorn web, 

atès que aquest sistema informatitzat fa molt més eficient les tasques 
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de gestió d’horaris, línees, textos i imatges en general entre d’altres 

coses. 

 Oferir a l’usuari una experiència de navegació totalment diferent i 

millorada respecte la anterior versió de l’entorn web. 

 Oferir continguts de ràpid accés, així com consultes en temps real 

dels trajectes de bus. 

 Una millor visualització apareixent en les primeres posicions en els 

resultats dels motors de cerca com Google, Yahoo o Bing. 

 Ampliació en la quota d’usuaris que visiten la pàgina web oferint una 

experiència mòbil de la pàgina web, de manera que tot usuari pugui 

visitar Tmesa des del seu smartphone. 

 Oferir una màxima compatibilitat amb els navegadors més utilitzats 

en el mercat. 

 Integració d’eines d’última tecnologia per la situació de direccions 

i/o coordenades, així com de rutes mitjançant Google Maps i Google 

Transit. 

 

2.6. Visió general del sistema 

2.6.1. Estudi de productes similars en el mercat 

Actualment en el mercat es troben molts disseny i tipus diferents d’entorns 

webs. Els arguments que ens han portat a desenvolupar un sistema de gestió propi 

són els següents: 

 El preu s’ha de veure ajustat a les necessitats del client sense 

esdevindre en grans excedents econòmics els quals siguin 

innecessaris per a la seva finalitat. 
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 La necessitat d’oferir una informació semblant a la anterior versió de 

l’entorn web ja existent, però adaptat als temps d’avui dia. 

 Possibilitat de modificació de l’entorn web en qualsevol moment  i 

poder-lo modernitzar o aplicar noves funcionalitats. 

 

2.6.2. Usuaris del sistema 

Els tres tipus d’usuaris que es contemplen per aquest sistema són: 

 Administrador: Serà la persona encarregada de mantindre els  

continguts de l’eina de gestió així com la informació que es mostrarà 

en la part pública. 

 Desenvolupador: Perfil temporal per a les persones encarregades del 

desenvolupament de l’entorn web, que un cop finalitzat podrà ser 

esborrat  o mantenir-se per futures modificacions en projectes 

posteriors. 

 Usuari: Persones que utilitzaran habitualment el sistema accedint 

sempre a la part pública, i mai a l’eina de gestió. 

 

2.6.3. Arquitectura tècnica 

El sistema que es desenvolupa és un sistema totalment centralitzat. Es 

desenvolupa seguint el patró arquitectònic en tres capes i orientació a objectes. La 

última capa, la capa de dades, es comunicarà amb el SGBD (Sistema Gestor de 

Bases de Dades), on s’emmagatzemaran de forma persistent totes les dades 

necessàries per al correcte funcionament del sistema. 
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2.6.4. Funcionalitats 

El sistema descrit, actuarà sobre les necessitats del client que es descriuen a 

continuació, tan per la part pública com per la part privada: 

Part privada 

 Gestió de textos i imatges: Consulta i modificacions de textos, així 

com alta, baixa, consulta i modificació de imatges per totes les 

seccions disponibles. 

 Gestió de punts de distribució: Alta, baixa, consulta i modificacions 

de punts de distribució. 

 Gestió de bitllets: Alta, baixa, consulta i modificacions de bitllets. 

 Gestió de línees: Alta, baixa, consulta i modificacions de línees. 

 Importació i destrucció d’horaris: Alta i baixa d’horaris. 

  

Part pública 

 Visualitzar avisos de pissarra: Consulta d’avisos importants publicats 

a la pissarra. 

 Visualitzar horaris: Consulta dels horaris de les diverses línees 

disponibles, per un sentit i parada concrets. 

 Visualitzar plànols: Consulta dels horaris de les diverses línees 

disponibles. 

 Càlcul del temps d’un recorregut: Consulta del temps entre una 

parada origen i una parada destí pertanyents a la mateixa línia. 

 Visualitzar seccions de text: Consulta de seccions que es gestionen 

con a text i imatges. Com a referència es tindrà present la secció “Vull 

anar a...”. 

 Visualitzar bitllets: Consulta de les tarifes dels bitllets Tmesa i ATM, 

així com dels seus punts de venta respectius. 

 Visualitzar alteracions de servei: Consulta de les línies afectades per 

les alteracions de servei descrites. 
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 Càlcul del temps d’una parada: Consulta dels busos imminents en 

arribar a la parada indicada. 

 

2.7. Metodologia utilitzada 

Una metodologia és definida com un conjunt de mètodes i estratègies per 

aconseguir arribar a les millors solucions. En aquest cas, s’ha hagut de fixar en 

metodologies de desenvolupament de software. 

A continuació es mostra un diagrama que reflexa gràficament el concepte 

conegut com a “El triangle de l’èxit”, on es defineixen els tres components bàsics de 

qualsevol projecte de desenvolupament de software: Notació, Procés i Eina. 

   

Aquest gràfic realment pot ser utilitzat per infinits àmbits i situacions, on 

els seus tres components conformen una harmonia que procura assegurar l’èxit 

per als objectius proposats. 

Tots tres elements són indispensables per un bon funcionament de 

qualsevol projecte de desenvolupament de software. De poc serveix tindre una 

bona notació, o una eina adient, si el procés per dur a terme el projecte no té uns 

fonaments sòlids i ben definits. No importa la perspectiva des on es miri, cada part 

és prou important i dependent de les altres dues. 

Figura 1 Triangle d’èxit general 
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La alternativa que s’ha escollit per utilitzar en aquest projecte és: UML com 

a notació, Model Vista Controlador com a eina, i per últim com a procés de 

desenvolupament el tipus clàssic o també anomenat en cascada. 

De manera que el diagrama mostrat anteriorment, després de la explicació 

acabada de fer, tindria la següent aparença amb els nous punts esmentats: 

 

 

2.7.1. UML 

L'UML (Unified Modeling Language, Llenguatge de Modelat Unificat) és un 

llenguatge per especificar, dissenyar, construir i documentar sistemes, inicialment 

de programari orientat a objectes. 

L'UML intenta definir un llenguatge homogeni (un llenguatge gràfic) per 

modelar totes les fases del desenvolupament d'una aplicació, des de les 

especificacions del programa per part del client fins al disseny detallat per al 

programador. L'UML és un "llenguatge" per especificar, i no un mètode o un 

procés. Ofereix un estàndard per descriure un "pla" del sistema (model), incloent 

aspectes conceptuals com ara processos de negocis i funcions del sistema, i 

aspectes concrets com expressions de llenguatges de programació, esquemes de 

bases de dades i components de programari reutilitzables. L'UML es pot usar en 

Figura 2 Triangle d’èxit del projecte 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
http://ca.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3_a_objectes
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una gran varietat de formes per suportar una metodologia de desenvolupament de 

programari (tal com el Procés Unificat de Rational), però no especifica en si mateix 

quina metodologia o procés usar. 

Va ser ideat, segons la definició de Rational, per a especificar, construir, 

visualitzar i documentar els diversos aspectes d'un sistema basat en programari. 

Tot i aquests inicis, després s'ha aplicat a altres àmbits que no ho són. Té 

l’avantatge de ser un llenguatge gràfic, i fàcil d'entendre. És el llenguatge d'aquest 

tipus més conegut i utilitzat en l'actualitat; tot i que encara no és un estàndard 

oficial, està recolzat en gran manera pel OMG (Object Management Group). 

 

2.7.2. Model Vista Controlador 

Degut a que es tracta d’una aplicació distribuïda per internet, el patró més 

adient i en el que s’ha basat per realitzar la arquitectura del sistema és el Model 

Vista Controlador (MVC). 

Aquest patró proposa un marc amb tres elements: 

 El model: Objectes de la capa de negoci. 

 La vista: Objectes de visualització i interfícies. 

 El controlador: Reacciona a les entrades del sistema i les reflexa en la 

capa de negoci. 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational&action=edit&redlink=1
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1. El controlador principal rep una petició del navegador. La 

configuració del servidor permet dirigir totes les peticions al 

controlador principal. 

2. El controlador principal esbrina la validesa de les dades enviades i 

dirigeix la petició al controlador corresponent. 

3. El controlador corresponent tracta aquesta petició. Per això, pot 

necessitar les dades de la Base de Dades i llavors ha de referir-se al 

model. 

4. El model accedeix a la Base de Dades, per inserir, esborrar, 

actualitzar o recuperar les dades. 

5. El model rep les dades de la Base. 

6. El model transmet al controlador el resultat de l’accés a la Base de 

Dades. 

7. Segons el resultat rebut, el controlador escull la vista a mostrar al 

client (navegador) i li proporciona els elements dinàmics. 

Figura 3 Procés MVC 



[Web   Tmesa 

2011]  
 

 

29 

8. El navegador rep la vista escollida. 

 

2.7.3. Procés de desenvolupament clàssic o en cascada 

Cicle de Vida 

Es parla del cicle de vida d'un producte en definir per quines fases i etapes 

passa, des que es comença a pensar o definir fins que es deixa d'usar o deixa de ser 

útil. En el cas d'una pàgina web inclourà des del moment que es planteja la 

necessitat o conveniència de fer-la fins aquell en que es dona de baixa la pàgina 

web o es deixa d'usar definitivament. 

 

Cicle de Vida Clàssic o en Cascada 

El cicle de vida clàssic tot i que actualment es consideri força superat 

perquè parteix d’idees que avui no són realistes, com l’absència de la possible 

marxa enrere ja que l’evolució constant de les empreses les força a estar adaptant 

contínuament les seves aplicacions informàtiques. Tant, que és habitual que abans 

d’acabar de desenvolupar una aplicació alguns dels requisits o requeriments ja 

hagin canviat o n’hi hagi de nous. 

Malgrat tot, aquest model és vàlid per aquest projecte ja que el sistema que 

s’ha d’obtenir té uns requisits prou concrets i és prou estable. 

Aquest cicle de vida també ha rebut el nom de cicle de vida en cascada, 

perquè es dibuixa en forma d'escala descendent i perquè es considerava 

inicialment que una etapa començava en acabar l'anterior, no es pensava en una 

possible marxa enrere, d'una etapa a la següent es passava una documentació molt 

concreta que era la base de treball però no permetia treballar amb ella o 

reutilitzar-la, és a dir, les etapes eren disjuntes. 

Avui dia es considera tot el procés com a iteratiu, sempre és possible que 

des d'una etapa es forci la revisió de l'anterior, per tant, permet la marxa enrere 
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(recorregut ascendent). A més s'ha introduït la idea de transició transparent, que 

vol dir que la documentació d'una etapa s'usa en la següent com eina directa de 

treball, es reutilitza i serveix per treballar-hi. Per tant les etapes no són disjuntes, 

tenen un cert solapament. 

L'esquema d'aquest cicle de vida se sol representar així: 

 

1) A l'anàlisi de requisits es defineix el que ha de fer la pàgina web, de fet és 

una part d'un estudi més ampli que inclourà les necessitats que té l’usuari, és a dir, 

els requisits. Aquesta anàlisi ha d'incloure la definició de la funcionalitat, del que 

ha de saber fer. Aquesta etapa és delicada ja que en depèn l'èxit del projecte, 

almenys en bona part. 

2) L'anàlisi lògica és la primera etapa purament tècnica, en ella s'estudia i 

defineix a fons la funcionalitat del sistema. En aquesta etapa encara no es tenen en 

compte els aspectes tecnològics concrets de la implementació (com el llenguatge 

de programació, S. G. de fitxers o bases de dades, tipus i versions de navegadors, 

etc.) però sí els de funcionament, especialment estructures de dades i tractaments. 

Figura 4 Cicle de vida clàssic 
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3) El disseny és donar-li solució informàtica, per tant definir processos 

(algorismes), fitxers o bases de dades (amb el S. G. que calgui emprar), etc. Aquí 

tindran molt de pes les solucions tecnològiques adoptades, el model arquitectònic 

emprat, tipus i versions de navegadors, els llenguatges de programació... 

4) La codificació és l'escriptura de codi font en els llenguatges de 

programació que es facin servir. 

5) La prova consisteix en comprovar que els programes funcionen 

correctament, fan el que han de fer (satisfan l'especificació), no avorten mai, etc. 

De fet, aquesta fase se sol fer conjuntament amb l’anterior, se sol fer una iteració 

de codificació i prova. 

6) L'etapa de manteniment comença en el moment que es dóna la pàgina 

web per acabada, al final de la posada en marxa, i segueix mentre s'usi l’entorn 

web. 

De fet, es considera que el projecte acaba amb la posada en marxa que és 

quan comença el manteniment. Convé tenir present que a vegades una operació de 

manteniment pot desencadenar un nou projecte complet. 

 

2.8. Avaluació de tecnologies 

En aquest apartat es farà un breu repàs de les possibles opcions 

tecnològiques amb les que es podem implementar aquest projecte i posteriorment 

s’argumentarà els motius d’aquesta decisió. 

Les característiques d’un sistema que són determinants per prendre 

aquesta decisió són varies: Arquitectura tècnica del sistema, economia, requisits no 

funcionals, etc. 

Anteriorment en l’apartat visió general del sistema, s’ha detallat les bases 

de la arquitectura tècnica del sistema:  
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Donades aquestes característiques es veurà les tecnologies que s’han 

considerat utilitzar en aquest projecte. 

 

2.8.1. ASP 

El llenguatge ASP, Active Server Page, és una tecnologia propietaria de 

Microsoft, utilitzada per crear pàgines web dinàmiques en el costat del servidor. 

Aquest està basat en el tractament de scripts anomenats Visual Basic Script. 

El tipus de servidors que utilitzen aquest llenguatge són els servidors web 

de Microsoft (Internet Information Server), encara que també és possible 

instal·lar-ho en altres servidors com podria ser Apache. Els scripts s’executen en el 

servidor i es pot intercalar amb HTML i Java Script per realitzar tasques 

interactives amb el client. 

El funcionament d’ASP és el següent: 

1) L’usuari fa una petició d’una pàgina ASP al servidor. 

2) La sol·licitud arriba al servidor que la compila i la processa. 

3) El servidor retorna al client la pàgina processada, que només inclou 

el codi HTML i el Java Script, de manera que no és possible veure la 

part del llenguatge ASP. 
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Aquesta tecnologia permet incloure codi del llenguatge HTML, separant-lo 

d’aquest mitjançant marques, anomenades TAGS. Cada cop que es vulgui incloure 

unes línees de codi ASP s’haurà d’obrir un TAG ( <% ) i al final s’ahurà de tancar 

amb una altra marca ( %> ), per tal que el servidor web pugui interpretar-lo.  

 

 

 

Figura 6 Codi font que s’executa al servidor 

Figura 7 Codi font que rep el client 

Figura 5 Procés de petició Client-Servidor 
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Mitjançant el llenguatge ASP es poden crear connexions a Bases de Dades, i 

realitzar-hi consultes. També es pot recollir dades provinents de formularis HTML 

i les dades que hi ha en la Query (consulta). 

En aquest altre exemple utilitzem l’objecte Request per recollir dades que 

provenen d’un formulari, utilitzant Request.QueryString s’obtenen les dades 

originàries de la Query, en canvi si utilitzem Request.Form s’obtindran les dades 

del formulari. 

Formulari.html 

 

 

 

 

Procesa.asp 

 

Figura 8 Formulari.html: Codi font 

Figura 9 Formulari.html: Resultat 

Figura 10 Procesa.asp: Codi font 
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2.8.2. JavaScript 

El llenguatge JavaScript, és una tecnologia utilitzada principalment en una 

comunicació Servidor-Client, implementat en el costat del Client com a part d’un 

navegador web permeten millores en la interfície d’usuari i pàgines web 

dinàmiques (com és el cas d’ASP). Tots els navegadors actuals interpreten el 

llenguatge JavaScript integrat en les pàgines web. 

La gran utilitat d’aquest llenguatge és el fet de poder canviar continguts 

dinàmicament en la vista d’una pàgina web, sense la necessitat de carregar tota la 

pàgina de nou de manera que poden renovar-se petites seccions d’una pàgina 

sense que l’usuari sàpiga que s’estan fent consultes en aquell mateix moment. 

Es farà ús de les llibreries JQuery i Lytebox. JQuery s’utilitzarà per 

simplificar en molts casos la programació en aquest llenguatge i reduir d’aquesta 

manera temps i espai en el desenvolupament de la web. Pel que respecta Lytebox 

en farem bon ús per la gran utilitat en el cas d’oferir finestres pop-up dins del 

mateix marge de la web de manera dinàmica i estilitzades sense trencar pas la 

navegació de l’usuari ni la estètica de la web. 

 

Figura 11 Procesa.asp: Resultat 

Figura 12 Ús de la llibreria Lytebox 
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2.8.3. SQL Server 

Pel desenvolupament de l’eina es desitjava un SGBD amb les següents 

característiques: 

 Robustesa 

 Seguretat 

 Incorporació de processos i triggers 

 Funcions d’administració 

 Màxim grau de compatibilitat amb ASP i Microsoft Windows 

Al tractar-se d’una remodelació ja es parteix d’un SGBD escollit prèviament, 

el qual ja complia amb les característiques desitjades de manera que SQL Server va 

ser escollit per tal ocasió. Els punts que motivaven a tindre en compte SQL Server 

fou principalment un cost reduït respecte altres possibles candidats, la fidelitat 

amb la que compleix les característiques anteriorment esmentades, i l’experiència 

de l’empresa Netfactorial en aquest àmbit al ja haver desenvolupat diverses webs 

amb aquest SGBD. 

 

2.9. Anàlisi d’impactes 

2.9.1. A la organització i en els usuaris 

Aquesta nou entorn web, no afectarà notablement a l’empresa responsable 

ja que prèviament ja hi havia un entorn web dedicat a tasques i finalitats 

semblants. 

El fet més destacat és que s’informatitzaran gestions que actualment es fan 

manualment. D’aquesta manera, els empleats de l’organització, encara que 

s’hauran d’adaptar al nou sistema, el qual els hi facilitarà aquelles tasques 

administratives que abans feia manualment i els permetrà fer el mateix treball en 
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molt menys temps i més còmodament. O bé hi haurà nous continguts que gestionar 

per tal d’oferir més informació i possibilitats als usuaris que visitin la pàgina web. 

En quant a l’organització, tot aquest procés de reconversió ha de repercutir 

molt positivament, ja que contarà amb un sistema informatitzat i personalitzat 

acord a les necessitats de l’empresa que li permetrà obtenir el màxim benefici per 

als seus usuaris encarregats del manteniment, on són un màxim de tres persones.  

 

2.9.2. A la infraestructura 

En aquest apartat s’ha de dir que el projecte no exigeix cap introducció 

especial d’equips informàtic que no disposi ja l’empresa, ja que com s’ha comentat 

en anteriors apartats, ja es compta amb els equips i el software necessaris per tal 

d’allotjar l’actual entorn web. La màquina on ha de funcionar tampoc necessita uns 

requisits especials que no tinguin ja tots els ordinadors actuals.  

En el cas dels usuaris que visitin la pàgina web i utilitzin el navegador 

Iternet Explorer, necessitaran una versió 8.0 o superior per tal de suportar la 

optimització realitzada a la pàgina web per aquestes versions. Això es comunica a 

l’usuari mitjançant un avís intern en la pròpia pàgina web oferint a l’usuari 

descarregar una versió actualitzada del navegador per tal de facilitar l’obtenció. 

Per la resta de navegadors no hi ha restriccions de versions. Cal a dir que s’ha 

procurat d’aquesta solució ja que globalment, Internet Explorer és un dels 

navegadors web més utilitzats, amb una proporció d’usuaris molt elevada. 

 
Figura 13 Utilització de navegadors en Octubre de 2011 
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2.9.3. Econòmics 

El pressupost necessari per aplicar el projecte és pràcticament nul ja que 

l’empresa disposa de tot el material informàtic necessari per al bon funcionament 

de l’eina de gestió. 
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3. Anàlisi de requisits 

 

Un cop havent vist l’informe de definició, i ara que ja s’han establert les 

bases de què es vol construir, tenint en compte el que hi ha a l’actualitat i del 

possible impacte a l’empresa, s’ha de començar a desenvolupar l’entorn web. 

L’ anàlisis de requisits és la primera etapa del cicle de vida clàssic del procés 

de desenvolupament del software. L’objectiu d’aquesta etapa és determinar les 

necessitats que té l’usuari per a poder donar-li una solució. Les principals 

estratègies per obtenir aquestes necessitats són: preguntar als futurs usuaris de 

l’entorn web, fixar-se en altres sistemes similars, extreure’ls del sistema global i 

experimentar-los. Per aconseguir els requisits del sistema s’ha realitzat: 

 S’ha parlat amb el client per veure quina idea tenia ell, per tal 

d’establir les funcionalitats que ha de tenir el sistema. 

 Mitjançant diversos estudis s’ha recollit les opinions i necessitats 

dels usuaris finals per tal de saber amb quines expectatives havia de 

complir el nou sistema i quins problemes havia de resoldre. 

 S’han analitzat les funcionalitats del l’entorn web ja existents. 

Els requisits del sistema es divideixen en dues categories: els requisits 

funcionals, que descriuen totes les entrades i sortides del sistema i la relació entre 

ambdues, i els no funcionals, que defineixen les qualitats generals que ha de tenir 

el sistema en realitzar la seva funció. 

 

3.1. Requisits funcionals 

Un cop havent realitzat el primer anàlisi del sistema que s’ha de fer, s’han 

estret aquestes funcionalitats: 

 

 



 

[Web Tmesa 

2011] 
 

   

40 

Part privada: 

1. Gestió de textos i imatges: Aquesta funcionalitat ha de permetre a 

l’usuari del sistema poder consultar i modificar textos de les seccions 

disponibles, que seran visibles des de la part pública. El editor consta 

d’una avançada eina d’edició eh HTML per aplicar estils definits 

prèviament per gaudir d’una edició més fàcil i eficient. Tots els 

formats de text diferents que es puguin necessitar ja estan 

contemplats i definits, de manera que serà d’un accés immediat la 

seva aplicació al text desitjat. Algunes seccions tenen també imatges, 

així que hi haurà disponible la alta, baixa, consulta i modificació de 

imatges per les seccions corresponents. 

2. Gestió de punts de distribució: Aquesta funcionalitat ha de 

permetre a l’usuari del sistema crear, eliminar, consultar i modificar 

punts de distribució que permetran informar dels punts físics reals 

on els usuaris de peu podran comprar els bitllets. Aquests punts 

físics reals venen donats per unes coordenades enllaçades a Google 

Maps. Cada punt de distribució pertany només a una entitat amb un 

horari d’atenció al públic concret. 

3. Gestió de bitllets: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari del 

sistema crear, eliminar, consultar i modificar bitllets pertanyents 

tant a Tmesa com a ATM. Els bitllets de Tmesa tenen un únic preu ja 

que són per un àmbit metropolità, en canvi els bitllets ATM tenen 

preus corresponents a les zones indicades. Per últim, també hi ha 

diferents condicions de utilització segons el tipus de bitllet. 

4. Gestió de línees: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari del 

sistema crear, eliminar, consultar i modificar línees, on també 

s’haurà de gestionar els sentits i parades que composen dita línea, 

així com també les jornades que composen aquests trajectes i els 

horaris respectius. En els horaris esmentats es pot trobar informació 
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de les prolongacions que els hi correspon en el cas de tindre’n. Per 

finalitzar la informació relacionada amb les línees, hi ha les 

alteracions de servei que seran incidències en una data concreta 

d’inici i una data concreta de finalització, pertanyents a una o 

diverses línees afectades per tal succés.  

Totes aquestes gestions vindran donades per funcionalitats incloses 

dins de la funcionalitat tractada en aquestes línees de text: 

Gestió de sentits: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari del 

sistema crear, eliminar, consultar i modificar sentits. 

Gestió de parades: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari del 

sistema crear, eliminar, consultar i modificar parades. 

Gestió de jornades: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari 

del sistema crear, eliminar, consultar i modificar jornades. 

Gestió d’horaris: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari del 

sistema consultar i modificar horaris per a una parada, jornada, 

sentit i línea concrets. 

Gestió de prolongacions: Aquesta funcionalitat ha de permetre a 

l’usuari del sistema crear, eliminar, consultar i modificar 

prolongacions. 

Gestió d’alteracions de servei: Aquesta funcionalitat ha de permetre a 

l’usuari del sistema crear, eliminar, consultar i modificar alteracions 

de servei tot afegint tantes línees afectades com es desitgin. Mentre 

la data de consulta per part de l’usuari visitant a la web pública 

estigui dins de la franja temporal afectada per la alteració, aquesta 

s’informarà a la seva secció. Una vegada finalitzat el període deixarà 

d’informar-se automàticament. 

5. Importació i destrucció d’horaris: Aquesta funcionalitat ha de 

permetre a l’usuari del sistema crear nous horaris per les línees 
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respectives segons la informació recollida en les fulles de càlcul 

durant la importació. La eliminació d’horaris de manera massiva 

també serà una altra opció per l’usuari del sistema, podent escollir la 

destrucció d’horaris per una parada concreta, per una línea concreta, 

o bé per tots els horaris existents al sistema. 

6. Gestió d’usuaris: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari del 

sistema crear, eliminar, consultar i modificar els diferents nivells 

d’usuari dins del sistema, així com els seus permisos per navegar per 

l’entorn web. 

Part pública: 

1. Visualitzar avisos de pissarra: Aquesta funcionalitat ha de 

permetre a l’usuari del sistema consultar els avisos publicats a la 

pissarra que hi ha a la Home. 

2. Visualitzar horaris: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari 

del sistema consultar els horaris de les diverses línees disponibles al 

sistema, per un sentit i una parada concrets. Els horaris poden ser 

consultats tant per una opció del menú situat a la part superior, com 

per una consulta directa situada a la part esquerra de la Home. 

3. Visualitzar plànols: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari 

del sistema consultar els plànols de les diverses línees disponibles en 

el sistema. 

4. Càlcul del temps d’un recorregut: Aquesta funcionalitat ha de 

permetre a l’usuari del sistema consultar el temps de recorregut 

entre una parada origen i una parada destí d’una mateixa línea. 

5. Visualitzar seccions de text: Aquesta funcionalitat ha de permetre a 

l’usuari del sistema consultar les seccions que es gestionen con a text 

i imatges a l’eina d’administració del sistema. Encara que hi ha 
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moltes seccions, totes són gestionades i visualitzades de la mateixa 

manera. Com a referència es tindrà present la secció “Vull anar a...”. 

6. Visualitzar bitllets: Aquesta funcionalitat ha de permetre a l’usuari 

del sistema consultar les tarifes dels bitllets Tmesa i ATM, així com 

dels seus punts de venta respectius. 

7. Visualitzar alteracions de servei: Aquesta funcionalitat ha de 

permetre a l’usuari del sistema consultar les línies afectades per les 

alteracions de servei descrites, mostrant tota la informació 

corresponent.  

8. Càlcul del temps d’una parada: Aquesta funcionalitat ha de 

permetre a l’usuari del sistema consultar els busos imminents en 

arribar a la parada indicada. Només estarà disponible a la Home. 

 

3.2. Requisits no funcionals 

S’ha fet una classificació dels requisits no funcionals demanats pels futurs 

usuaris i el client. 

 

3.2.1. Interfície d’usuari 

Clarament es diferencien dues interfícies d’usuari en l’entorn web.  

Primer tenim la interfície d’usuari relacionada amb la gestió de la pàgina 

web (part privada) que tindran accés només els administradors del sistema i 

desenvolupadors, aquests últims només quan sigui necessari. Les activitats 

quotidianes es veuran realitzades pels administradors, els quals estan acostumats 

a utilitzar entorns gràfics ja que són dissenyadors gràfics de professió. Tanmateix, 

es presenta una interfície neta i ben estructurada que permeti una intuïció directa 

cap als continguts desitjats. 
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Com a segona interfície es presenta tot allò que és la part pública visible per 

tot usuari que accedirà mitjançant un navegador web. Altre cop, la estructuració 

dels continguts es fa molt important per no permetre a l’usuari una sensació 

d’estar perdut en la navegació. Així poden trobar-se accessos ràpids a consultes 

d’horaris o càlculs de recorreguts en la part esquerra de la pàgina web, pensats 

com a continguts importants i potencials en l’oferiment de serveis que té la pàgina 

web. Un menú principal amb les seccions principals estarà situat a la part superior 

de la pàgina web, acompanyats en el lateral dret per un segon menú vertical amb 

seccions addicionals de possible interès per l’usuari. Tota aquesta estructuració 

anteriorment esmentada, es trobarà present en tot moment menys en la 

visualització de finestres emergents internes produïdes per la mateixa pàgina web, 

moment en el qual estaran en un segon pla esperant al tancament d’aquesta nova 

finestra per tornar a mostrar-se. 

Respecte aquestes finestres emergents, s’ha buscat precisament la manera 

que fossin accessibles per tot usuari sense importar el tipus de navegador web que 

Figura 14 Eina de gestió (Part privada) 
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utilitzés, i sense que tinguessin possibles errors al ser visualitzades com ara pop-

ups bloquejats pel propi navegador o fins i tot pel sistema; doncs aquestes 

finestres estan programades amb una llibreria de jQuery per tal de modificar els 

estils de la pàgina que s’està visualitzant i mostrar així una finestra dins dels límits 

de la pròpia vista de la web. 

 

 

 

3.2.2. Seguretat 

El sistema xifrarà i desxifrarà contrasenyes gràcies a la llibreria gratuïta 

CAPICOM de Windows. Amb aquesta mesura es pretén oferir un millor nivell de 

seguretat, protegint en tot moment les contrasenyes dels usuaris i garantint així la 

seva privacitat per damunt de tot. 

Un cop és donada l’ordre de registrar l’usuari i la seva contrasenya (o de 

modificar en cas d’una edició d’usuari), aquesta és xifrada i emmagatzemada amb 

Figura 15 Pàgina principal + Finestra emergent (Part pública) 
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la resta de dades. En la identificació d’un usuari a l’eina d’administració, el procés 

seria semblant, doncs es retornaria la contrasenya xifrada que coincideix amb el 

nom d’usuari indicat, i mitjançant la llibreria CAPICOM es desxifraria i es 

realitzaria la comprovació per validar l’autenticació.  

En tots aquests processos de xifrat i desxifrat, cap persona podrà quina és la 

contrasenya real enregistrada er l’usuari. 

 

3.2.3. Estructurals 

El sistema havia d’estar escrit en castellà, pel que respecta la interfície 

gràfica de l’eina de gestió. La interfície gràfica de la part pública es troba tant en 

català com castellà. El codi es troba en castellà. S’escull el castellà com a llengua 

principal tant per l’eina de gestió com pel codi per facilitar la seva comprensió en 

el cas de ser manipulat per una persona que no llegeixi o entengui el català. 

 

3.2.4. Eficiència 

El sistema inclou com funcionalitat vital la importació i destrucció d’horaris, 

sent aquesta una operació important que estalviarà molt de temps i suposarà una 

imprescindible i eficient tasca a tindre en compte. L’automatització d’aquest procés 

es tal com la inserció del full de càlcul amb un format acceptat i el processament de 

les dades, interpretant línees, jornades, sentits, parades i prolongacions. Tot tipus 

d’horaris són interpretables com parades especials amb parades que apareixen en 

un únic sentit, parades amb menys horaris del compte respecte la resta de parades 

del mateix recorregut o línees circulars. 
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3.2.5. Qualitat 

Es pretén desenvolupar el sistema seguint diversos factors de qualitat del 

software com mantenibilitat, portabilitat, reusabilitat i usabilitat entre d’altres. 
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4. Anàlisi lògica 

Ara s’ha de passar a la segona etapa del cicle de vida del projecte, la 

especificació del sistema. 

Aleshores donat que al apartat anterior s’han analitzat tots els requisits i 

s’han definit breument les funcionalitats que l’usuari necessita, ara s’ha de 

descriure detalladament que ha de fer el sistema, és a dir, quin comportament 

tindrà per cada entrada que li doni l’usuari. 

Dins d’aquesta etapa del projecte, s’utilitzaran un seguit de documents 

propis de l’anàlisi lògica. El primer d’aquests documents és el model de casos d’ús. 

En aquest mètode de l’anàlisi lògica es permet definir les funcions que ofereix el 

sistema i quina d’aquestes funcions pot utilitzar l’usuari. 

El model de casos d’ús consta de dos parts diferents: 

 Diagrama de casos d’ús: Permet definir els actors i usuaris del 

sistema i especificar a quines funcionalitats tindrà accés cada actor. 

 Anàlisi lògica dels casos d’ús: Permet definir la interacció entre 

l’usuari i el sistema, per cada escenari del diagrama de casos d’ús. 

 

4.1. Model de casos d’ús 

Com ja s’ha anticipat en l’apartat anterior, l’objectiu d’aquest model de 

l’anàlisi lògica, és definir amb molt detall cada funcionalitat o cada cas d’ús del 

sistema. Concretament els casos d’ús permeten: 

 Entendre millor els requisits funcionals. 

 Organitzar els requisits funcionals segons les funcions del sistema. 

 Descriure els requisits funcionals amb un format comprensible pel 

usuari. 

 Delimitar la frontera del sistema. 
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A continuació es veuran els dos documents dels quals s’ha parlat 

anteriorment: diagrama de casos d’ús i anàlisi lògica dels casos d’ús. 

 

4.1.1. Diagrama de casos d’ús 

L’objectiu principal del diagrama de casos d’ús és visualitzar quines 

funcions del sistema poden utilitzar cada actor i quines no. A més, aquest 

diagrama, modela i organitza el comportament del sistema i mostra les relacions 

existents entre els diferents casos d’ús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Web   Tmesa 

2011]  
 

 

51 

DIAGRAMA DESGLOSSAT 

PART PRIVADA 

 

Figura 16 Diagrama part privada (I) 
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Figura 17 Diagrama part privada (II) 
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Figura 18 Diagrama part privada (III) 
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PART PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama part pública 
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4.1.2. Descripció dels casos d’ús 

A continuació es descriu el conjunt d’accions que es realitza en cada cas d’ús 

i el resultat que s’obté, tant per la part pública com per la part privada. 

 

PART PRIVADA 

GESTIÓ DE TEXTOS I IMATGES 

Cas d’ús: Gestió de textos i imatges 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció genèrica on l’actor pot introduir els textos en 

castellà i català dels apartats corresponents, alguns d’ells permeten incloure 

una imatge fins i tot. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona l’apartat corresponent per gestionar-lo, el 

sistema mostra una secció on l’usuari pot modificar el text tant en castellà 

com en català,i si l’apartat ho permet, esborrar, visualitzar o modificar la 

imatge de l’apartat tractat. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Guardar canvis 

Cas d’ús: Guardar canvis 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix guardar els canvis efectuats en l’apartat. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de guardar el sistema mostra un 

missatge informant a l’usuari que la operació s’ha fet correctament i 
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mostrant altre cop la secció d’edició de text i imatges del mateix apartat que 

es trobava en el moment de prémer la opció. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

 

Cancel·lar canvis 

Cas d’ús: Cancel·lar canvis 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix cancel·lar els canvis efectuats en l’apartat. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de cancel·lar el sistema mostra la 

pantalla per defecte de l’eina d’administració. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

GESTIÓ DE PUNTS DE DISTRIBUCIÓ 

Cas d’ús: Gestió de punts de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els punts de distribució 

que venen bitllets. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de punts de distribució, es 

mostra la secció amb un llistat de tots els punts de distribució existents i les 

diferents opcions disponibles. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Nou punt de distribució 

Cas d’ús: Nou punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear un nou punt de distribució. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear un nou punt de distribució 

el sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents del nou 

punt. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nou punt de 

distribució, obtindre coordenades de punt de distribució o cancel·lar 

creació de punt de distribució. 

 

Guardar nou punt de distribució 

Cas d’ús: Guardar nou punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del nou punt de distribució. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà un nou punt de distribució. Acte seguit, mostrarà un missatge 

informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas 

d’ús Gestió de punts de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom del punt de distribució no està omplert i per tant, es troba en 

blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas 

d’ús. 
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Cancel·lar creació de punt de distribució 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació del nou punt de distribució. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de punts de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Obtindre coordenades de punt de distribució 

Cas d’ús: Obtindre coordenades de punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor indica les coordenades del nou punt de distribució. 

Diàleg: Si l’actor selecciona obtindre coordenades, el sistema mostrarà una 

finestra emergent amb una aplicació pertanyent a Netfactorial, que 

permetrà a l’usuari obtenir les coordenades exactes mitjançant Google Maps 

de la ubicació desitjada. Acte seguit, la finestra emergent es tancarà i les 

coordenades es copiaran al camp de coordenades del formulari, trobant-se 

així altre cop al cas d’ús Nou punt de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar punt de distribució 

Cas d’ús: Editar punt de distribució 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor decideix editar un punt de distribució ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar un punt de distribució el 

sistema mostrarà un formulari amb la informació del punt de distribució a 

modificar i es podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de punt de 

distribució, obtindre coordenades de punt de distribució, cancel·lar 

edició de punt de distribució o esborrar punt de distribució. 

 

Guardar edició de punt de distribució 

Cas d’ús: Guardar edició de punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del punt de distribució ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació del punt de distribució. Acte seguit, mostrarà un 

missatge informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà 

al cas d’ús Gestió de punts de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom del punt de distribució no està omplert i per tant, es troba en 

blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas 

d’ús. 
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Cancel·lar edició de punt de distribució 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició del punt de distribució ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de punts de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Obtindre coordenades de punt de distribució 

Cas d’ús: Obtindre coordenades de punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor indica les coordenades del nou punt de distribució. 

Diàleg: Si l’actor selecciona obtindre coordenades, el sistema mostrarà una 

finestra emergent amb una aplicació pertanyent a Netfactorial, que 

permetrà a l’usuari obtenir les coordenades exactes mitjançant Google Maps 

de la ubicació desitjada. Acte seguit, la finestra emergent es tancarà i les 

coordenades es copiaran al camp de coordenades del formulari, trobant-se 

així altre cop al cas d’ús Editar punt de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar punt de distribució 

Cas d’ús: Esborrar punt de distribució 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar punt de distribució. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

el punt de distribució actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant 

a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió 

de punts de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Ordenar punt de distribució 

Cas d’ús: Ordenar punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor arrossega un punt de distribució del llistat per canviar-

lo de posició. 

Diàleg: Si l’actor desplaça un punt de distribució del llistat, el sistema 

enregistrarà les noves posicions de tot el llistat i tornarà al cas d’ús Gestió 

de punts de distribució. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar punt de distribució 

Cas d’ús: Buscar punt de distribució 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de punts de distribució en el llistat. 
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Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

els punts de distribució que corresponen amb les dades facilitades en el 

camp de cerca prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

GESTIÓ DE BITLLETS 

Cas d’ús: Gestió de bitllets 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els bitllets, tant de tipus 

Tmesa com de tipus ATM. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de bitllets, es mostren 2 

opcions addicionals per tal d’escollir si es vol gestionar els bitllets de tipus 

Tmesa, o bé els bitllets de tipus ATM. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Tmesa 

Cas d’ús: Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els bitllets de tipus 

Tmesa. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de Tmesa, es mostra un llistat amb 

els bitllets Tmesa ja existents. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Nou bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Nou bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear un bitllet Tmesa. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear un nou bitllet Tmesa el 

sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents del nou 

bitllet. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nou bitllet Tmesa o 

cancel·lar creació de bitllet Tmesa. 

 

Guardar nou bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Guardar nou bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del nou bitllet Tmesa. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà un nou bitllet Tmesa. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Tmesa. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom del bitllet Tmesa no està omplert i per tant, es troba en blanc, o 

bé si el preu del bitllet no és una quantitat numèrica, el sistema 

mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 
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Cancel·lar creació de bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació del nou bitllet Tmesa. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Tmesa. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Editar bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar un bitllet Tmesa ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar un bitllet Tmesa el sistema 

mostrarà un formulari amb la informació del bitllet Tmesa a modificar i es 

podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de bitllet 

Tmesa, cancel·lar edició de bitllet Tmesa o esborrar bitllet Tmesa. 

 

Guardar edició de bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Guardar edició de bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del bitllet Tmesa ja existent. 



[Web   Tmesa 

2011]  
 

 

65 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació del bitllet Tmesa. Acte seguit, mostrarà un 

missatge informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà 

al cas d’ús Tmesa. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom del bitllet Tmesa no està omplert i per tant, es troba en blanc, o 

bé si el preu del bitllet no és una quantitat numèrica, el sistema 

mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar edició de bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició del bitllet Tmesa ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Tmesa. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Esborrar bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar bitllet Tmesa. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

el bitllet Tmesa actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Tmesa. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Ordenar bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Ordenar bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor arrossega un bitllet Tmesa del llistat per canviar-lo de 

posició. 

Diàleg: Si l’actor desplaça un bitllet Tmesa del llistat, el sistema 

enregistrarà les noves posicions de tot el llistat i tornarà al cas d’ús Tmesa. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar bitllet Tmesa 

Cas d’ús: Buscar bitllet Tmesa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de bitllets Tmesa en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

els bitllets Tmesa que corresponen amb les dades facilitades en el camp de 

cerca prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

ATM 

Cas d’ús: ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els bitllets de tipus ATM. 
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Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de ATM, es mostra un llistat amb els 

bitllets ATM ja existents. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

Nou bitllet ATM 

Cas d’ús: Nou bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear un bitllet ATM. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear un nou bitllet ATM el 

sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents del nou 

bitllet. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nou bitllet ATM o 

cancel·lar creació de bitllet ATM. 

 

Guardar nou bitllet ATM 

Cas d’ús: Guardar nou bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del nou bitllet ATM. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà un nou bitllet ATM. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús ATM. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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- Si el nom del bitllet  ATM no està omplert i per tant, es troba en blanc, o 

bé si qualsevol dels sis preus del bitllet no és una quantitat numèrica, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar creació de bitllet ATM 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació del nou bitllet ATM. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús ATM. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar bitllet ATM 

Cas d’ús: Editar bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar un bitllet ATM ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar un bitllet ATM el sistema 

mostrarà un formulari amb la informació del bitllet ATM a modificar i es 

podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de bitllet ATM, 

cancel·lar edició de bitllet ATM o esborrar bitllet ATM. 
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Guardar edició de bitllet ATM 

Cas d’ús: Guardar edició de bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del bitllet ATM ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació del bitllet ATM. Acte seguit, mostrarà un missatge 

informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas 

d’ús ATM. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom del bitllet  ATM no està omplert i per tant, es troba en blanc, o 

bé si qualsevol dels sis preus del bitllet no és una quantitat numèrica, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar edició de bitllet ATM 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició del bitllet ATM ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús ATM. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar bitllet ATM 

Cas d’ús: Esborrar bitllet ATM 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar bitllet ATM. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

el bitllet ATM actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús ATM. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

Ordenar bitllet ATM 

Cas d’ús: Ordenar bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor arrossega un bitllet ATM del llistat per canviar-lo de 

posició. 

Diàleg: Si l’actor desplaça un bitllet ATM del llistat, el sistema enregistrarà 

les noves posicions de tot el llistat i tornarà al cas d’ús ATM. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar bitllet ATM 

Cas d’ús: Buscar bitllet ATM 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de bitllets ATM en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

els bitllets ATM que corresponen amb les dades facilitades en el camp de 

cerca prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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GESTIÓ DE LÍNEES 

Cas d’ús: Gestió de línees 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar les línees, els sentits, les 

parades, les jornades, els horaris, les prolongacions i les alteracions de 

servei. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de línees, es mostra la 

secció amb un llistat de totes les línees existents i les diferents opcions 

disponibles. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Nova línea 

Cas d’ús: Nova línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear una línea. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear una nova línea el sistema 

mostra la secció per introduir les dades corresponents de la nova línea. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nova línea o 

cancel·lar creació de línea. 
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Guardar nova línea 

Cas d’ús: Guardar nova línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la nova línea. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà una nova línea. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de 

línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el número o el nom de la línea no estan omplerts i per tant, es troben 

en blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas 

d’ús. 

 

Cancel·lar creació de línea 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació de la nova línea. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Editar línea 

Cas d’ús: Editar línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar una línea ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar una línea el sistema 

mostrarà un formulari amb la informació de la línea a modificar i es podrà 

modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de línea, 

cancel·lar edició de línea o esborrar línea. 

 

Guardar edició de línea 

Cas d’ús: Guardar edició de línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la línea ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació de la línea. Acte seguit, mostrarà un missatge 

informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas 

d’ús Gestió de línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el número o el nom de la línea no estan omplerts i per tant, es troben 

en blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas 

d’ús. 
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Cancel·lar edició de línea 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició de la línea ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar línea 

Cas d’ús: Esborrar línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar línea. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

la línea actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a l’usuari que 

s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Mapejar mapa 

Cas d’ús: Mapejar mapa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix mapejar el mapa de la ciutat per una línea 

concreta. 
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Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar una línea el sistema 

mostrarà el mapa de la ciutat corresponent amb la línea seleccionada 

prèviament, i un llistat de totes les parades amb les coordenades 

respectives en el cas de tindre’n, en cas contrari tindran camps buits en 

espera de ser omplerts. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar àrea mapa o tornar. 

 

Guardar àrea mapa 

Cas d’ús: Guardar àrea mapa 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de l’àrea del mapa de ciutat 

marcada com a coordenada de la parada seleccionada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar (imatge d’un disquet), el sistema 

enregistrarà les dades i actualitzarà la informació de les coordenades per la 

parada seleccionada prèviament. Acte seguit, es seleccionarà la següent 

parada del llistat, estant així en aquest mateix cas d’ús. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si no es marca una àrea dins del mapa, el sistema mostrarà un missatge 

d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Tornar 

Cas d’ús: Tornar 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor ha acabat de fer els canvis i torna al llistat de línees. 

Diàleg: Si l’actor selecciona tornar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió de 

línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Mapejar línea 

Cas d’ús: Mapejar línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix mapejar els mapes de línea per una línea 

concreta. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar els mapes de línea el 

sistema mostrarà un mapa de línea per defecte corresponent amb la línea 

seleccionada prèviament, i un llistat de totes les parades amb les 

coordenades respectives en el cas de tindre’n, en cas contrari tindran camps 

buits en espera de ser omplerts. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar àrea línea, canviar 

mapa línea o tornar. 

 

Guardar àrea línea 

Cas d’ús: Guardar àrea línea 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor guarda la informació de  l’àrea marcada pel mapa de 

línea com a coordenada de la parada seleccionada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar (imatge d’un disquet), el sistema 

enregistrarà les dades i actualitzarà la informació de les coordenades per la 

parada seleccionada prèviament. Acte seguit, es seleccionarà la següent 

parada del llistat, estant així en aquest mateix cas d’ús. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si no es marca una àrea dins del mapa, el sistema mostrarà un missatge 

d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Canviar mapa línea 

Cas d’ús: Canviar mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona un mapa de línia diferent a l’actual, si n’hi ha 

de disponibles. 

Diàleg: Si l’actor selecciona de la llista desplegable un mapa de línia 

diferent de l’actual, el sistema mostrarà el mapa de línea corresponent al 

seleccionat, i un llistat de totes les parades amb les coordenades respectives 

en el cas de tindre’n, en cas contrari tindran camps buits en espera de ser 

omplerts. Estant així en aquest mateix cas d’ús. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Tornar 

Cas d’ús: Tornar 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor ha acabat de fer els canvis i torna al llistat de línees. 

Diàleg: Si l’actor selecciona tornar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió de 

línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Afegir mapa línea 

Cas d’ús: Afegir mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els mapes de línia 

corresponents a la línia seleccionada prèviament. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’afegir mapa de línia, es mostra un 

llistat amb els mapes de línia ja existents per la línia seleccionada 

prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Nou mapa línea 

Cas d’ús: Nou mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear un mapa de línea. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear un nou mapa de línea el 

sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents del nou 

mapa de línea. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nou mapa línea o 

cancel·lar creació de mapa línea. 

 

Guardar nou mapa línea 

Cas d’ús: Guardar nou mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del nou mapa de línea. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà un nou mapa de línea. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Afegir 

mapa línea. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Cancel·lar creació de mapa línea 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació del nou mapa de línea. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Afegir 

mapa de línea. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Editar mapa línea 

Cas d’ús: Editar mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar un mapa de línea ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar un mapa de línea el sistema 

mostrarà la secció per introduir les dades corresponents del mapa de línea 

ja existent. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de mapa línea, 

cancel·lar edició de mapa línea o esborrar mapa línea. 

 

Guardar edició mapa línea 

Cas d’ús: Guardar edició mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del mapa de línea ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació del mapa de línea. Acte seguit, mostrarà un 

missatge informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà 

al cas d’ús Afegir mapa línea. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Cancel·lar edició de mapa línea 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició del mapa de línea ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Afegir 

mapa línea. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar mapa línea 

Cas d’ús: Esborrar mapa línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar mapa de línea. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

el mapa de línea actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Afegir 

mapa línea. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Tornar 

Cas d’ús: Tornar 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor ha acabat de fer els canvis i torna al llistat de línees. 
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Diàleg: Si l’actor selecciona tornar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió de 

línees. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar línea 

Cas d’ús: Buscar línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de línees en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

les línees que corresponen amb les dades facilitades en el camp de cerca 

prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Gestió de sentits 

Cas d’ús: Gestió de sentits 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els sentits. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de sentits, es mostra un 

llistat amb els sentits ja existents. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Nou sentit 

Cas d’ús: Nou sentit 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear un nou sentit. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear un nou sentit el sistema 

mostra la secció per introduir les dades corresponents del nou sentit. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nou sentit o 

cancel·lar creació de sentit. 

 

Guardar nou sentit 

Cas d’ús: Guardar nou sentit 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació del nou sentit. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà un nou sentit. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a l’usuari 

que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de sentits. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom del sentit no està omplert i per tant, es troba en blanc, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 
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Cancel·lar creació de sentit 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de sentit 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació del nou sentit. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de sentits. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar sentit 

Cas d’ús: Editar sentit 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar un sentit ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar un sentit el sistema 

mostrarà un formulari amb la informació del sentit a modificar i es podrà 

modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de sentit, 

cancel·lar edició de sentit o esborrar sentit. 

 

Guardar edició de sentit 

Cas d’ús: Guardar edició de sentit 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor guarda la informació del sentit ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació del sentit. Acte seguit, mostrarà un missatge 

informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas 

d’ús Gestió de sentits. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom del sentit no està omplert i per tant, es troba en blanc, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar edició de sentit 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de sentit 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició del sentit ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de sentits. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar sentit 

Cas d’ús: Esborrar sentit 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar sentit. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

el sentit actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a l’usuari 

que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de sentits. 
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Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Veure parades 

Cas d’ús: Veure parades 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix consultar el llistat de parades pertanyents al 

sentit seleccionat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona veure parades, el sistema mostrarà un llistat 

amb totes les aprades ja existents per al sentit seleccionat, estant així en el 

cas d’ús Gestió de parades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar sentit 

Cas d’ús: Buscar sentit 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de sentits en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

els sentits que corresponen amb les dades facilitades en el camp de cerca 

prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Gestió de parades 

Cas d’ús: Gestió de parades 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar les parades. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de parades, es mostra un 

llistat amb les parades ja existents. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Nova parada 

Cas d’ús: Nova parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear una nova parada. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear una nova parada el sistema 

mostra la secció per introduir les dades corresponents de la nova parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nova parada, 

obtindre coordenades de parada o cancel·lar creació de parada. 

 

Guardar nova parada 

Cas d’ús: Guardar nova parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la nova parada. 
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Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà una nova parada. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de 

parades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom de la parada no està omplert i per tant, es troba en blanc, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

 

Cancel·lar creació de parada 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació de la nova parada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de parades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Obtindre coordenades de parada 

Cas d’ús: Obtindre coordenades de parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor indica les coordenades de la nova parada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona obtindre coordenades, el sistema mostrarà una 

finestra emergent amb una aplicació pertanyent a Netfactorial, que 

permetrà a l’usuari obtenir les coordenades exactes mitjançant Google Maps 
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de la ubicació desitjada. Acte seguit, la finestra emergent es tancarà i les 

coordenades es copiaran al camp de coordenades del formulari, trobant-se 

així altre cop al cas d’ús Nova parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar parada 

Cas d’ús: Editar parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar una parada ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar una parada el sistema 

mostrarà un formulari amb la informació de la parada a modificar i es podrà 

modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de parada, 

cancel·lar edició de parada, obtindre coordenades de parada o esborrar 

parada. 

 

Guardar edició de parada 

Cas d’ús: Guardar edició de parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la parada ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació de la parada. Acte seguit, mostrarà un missatge 
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informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas 

d’ús Gestió de parades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom de la parada no està omplert i per tant, es troba en blanc, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

 

 

Cancel·lar edició de parada 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició de la parada ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de parades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Obtindre coordenades de parada 

Cas d’ús: Obtindre coordenades de parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor indica les coordenades de la nova parada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona obtindre coordenades, el sistema mostrarà una 

finestra emergent amb una aplicació pertanyent a Netfactorial, que 

permetrà a l’usuari obtenir les coordenades exactes mitjançant Google Maps 
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de la ubicació desitjada. Acte seguit, la finestra emergent es tancarà i les 

coordenades es copiaran al camp de coordenades del formulari, trobant-se 

així altre cop al cas d’ús Editar parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar parada 

Cas d’ús: Esborrar parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar parada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

la parada actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a l’usuari 

que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de parades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar parada 

Cas d’ús: Buscar parada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de parades en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

les parades que corresponen amb les dades facilitades en el camp de cerca 

prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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GESTIÓ DE JORNADES 

Cas d’ús: Gestió de jornades 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar les jornades. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de jornades, es mostra la 

secció amb un llistat de totes les jornades existents i les diferents opcions 

disponibles. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

Nova jornada 

Cas d’ús: Nova jornada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear una jornada. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear una nova jornada el 

sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents de la nova 

jornada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nova jornada o 

cancel·lar creació de jornada. 

 

Guardar nova jornada 

Cas d’ús: Guardar nova jornada 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor guarda la informació de la nova jornada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà una nova jornada. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de 

jornades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom en castellà de la jornada no està omplert i per tant, es troba en 

blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas 

d’ús. 

 

Cancel·lar creació de jornada 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de jornada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació de la nova jornada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de jornades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar jornada 

Cas d’ús: Editar jornada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar una jornada ja existent. 
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Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar una jornada el sistema 

mostrarà un formulari amb la informació de la jornada a modificar i es 

podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de jornada, 

cancel·lar edició de jornada o esborrar jornada. 

 

Guardar edició de jornada 

Cas d’ús: Guardar edició de jornada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la jornada ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació de la jornada. Acte seguit, mostrarà un missatge 

informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas 

d’ús Gestió de jornades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom en castellà de la jornada no està omplert i per tant, es troba en 

blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas 

d’ús. 

 

Cancel·lar edició de jornada 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de jornada 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor cancel·la la edició de la jornada ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de jornades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar jornada 

Cas d’ús: Esborrar jornada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar jornada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

la jornada actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a l’usuari 

que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de 

jornades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar jornada 

Cas d’ús: Buscar jornada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de jornades en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

les jornades que corresponen amb les dades facilitades en el camp de cerca 

prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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GESTIÓ D’HORARIS 

Cas d’ús: Gestió d’horaris 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els horaris. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió d’horaris, es mostra la 

secció amb un llistat de tots els horaris existents i les diferents opcions 

disponibles. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar horari 

Cas d’ús: Editar horari 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar un horari ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona una casella d’horari amb valor, el sistema 

mostrarà en el lateral un panell amb un formulari amb la informació de 

l’horari a modificar i es podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar horari 

Cas d’ús: Buscar horari 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats d’horaris en el llistat. 
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Diàleg: Si l’actor selecciona qualsevol dels llistats desplegables disponibles 

amb els diferents paràmetres de cerca, el sistema mostrarà un nou llistat 

amb els horaris que corresponen amb les dades facilitades en els llistats 

desplegables prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

GESTIÓ DE PROLONGACIONS 

Cas d’ús: Gestió de prolongacions 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar les prolongacions. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de prolongacions, es 

mostra la secció amb un llistat de totes les prolongacions existents i les 

diferents opcions disponibles. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Nova prolongació 

Cas d’ús: Nova prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear una prolongació. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear una nova prolongació el 

sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents de la nova 

prolongació. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nova prolongació o 

cancel·lar creació de prolongació. 

 

Guardar nova prolongació 

Cas d’ús: Guardar nova prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la nova prolongació. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà una nova prolongació. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de 

prolongacions. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom en castellà de la prolongació no està omplert i per tant, es 

troba en blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a 

aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar creació de prolongació 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació de la nova prolongació. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de prolongacions. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Editar prolongació 

Cas d’ús: Editar prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar una prolongació ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar una prolongació el sistema 

mostrarà un formulari amb la informació de la prolongació a modificar i es 

podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de 

prolongació, cancel·lar edició de prolongació o esborrar prolongació. 

 

Guardar edició de prolongació 

Cas d’ús: Guardar edició de prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la prolongació ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació de la prolongació. Acte seguit, mostrarà un 

missatge informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà 

al cas d’ús Gestió de prolongacions. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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- Si el nom en castellà de la prolongació no està omplert i per tant, es 

troba en blanc, el sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a 

aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar edició de prolongació 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició de la prolongació ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de prolongacions. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar prolongació 

Cas d’ús: Esborrar prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar prolongació. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

la prolongació actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió de 

prolongacions. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Buscar prolongació 

Cas d’ús: Buscar prolongació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de prolongacions en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

les prolongacions que corresponen amb les dades facilitades en el camp de 

cerca prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

GESTIÓ D’ALTERACIONS DE SERVEI 

Cas d’ús: Gestió de alteracions de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar les alteracions de servei. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de gestió de alteracions de servei, es 

mostra la secció amb un llistat de totes les alteracions de servei existents i 

les diferents opcions disponibles. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Nova alteració de servei 

Cas d’ús: Nova alteració de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear una alteració de servei. 
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Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear una nova alteració de 

servei el sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents de 

la nova alteració de servei. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nova alteració de 

servei o cancel·lar creació de alteració de servei. 

 

Guardar nova alteració de servei 

Cas d’ús: Guardar nova alteració de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la nova alteració de servei. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà una nova alteració de servei. Acte seguit, mostrarà un missatge 

informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas 

d’ús Gestió de alteracions de servei. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom en castellà de la alteració de servei no està omplert i per tant, 

es troba en blanc, o bé si la data d’inici o la data de fi estan en blanc, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar creació de alteració de servei 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de alteració de servei 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor cancel·la la creació de la nova alteració de servei. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de alteracions de servei. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Editar alteració de servei 

Cas d’ús: Editar alteració de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar una alteració de servei ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar una alteració de servei el 

sistema mostrarà un formulari amb la informació de la alteració de servei a 

modificar i es podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar edició de alteració de 

servei, cancel·lar edició de alteració de servei o esborrar alteració de 

servei. 

 

Guardar edició de alteració de servei 

Cas d’ús: Guardar edició de alteració de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la alteració de servei ja 

existent. 



 

[Web Tmesa 

2011] 
 

   

104 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

actualitzarà la informació de la alteració de servei. Acte seguit, mostrarà un 

missatge informant a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà 

al cas d’ús Gestió de alteracions de servei. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Si el nom en castellà de la alteració de servei no està omplert i per tant, 

es troba en blanc, o bé si la data d’inici o la data de fi estan en blanc, el 

sistema mostrarà un missatge d’error i tornarà a aquest cas d’ús. 

 

Cancel·lar edició de alteració de servei 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de alteració de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició de la alteració de servei ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Gestió 

de alteracions de servei. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar alteració de servei 

Cas d’ús: Esborrar alteració de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar alteració de servei. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

la alteració de servei actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant 
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a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Gestió 

de alteracions de servei. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Veure línees afectades 

Cas d’ús: Veure línees afectades 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix veure les línees afectades per la alteració de 

servei seleccionada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona veure línees afectades, el sistema mostrarà un 

llistat amb totes les línees que han estat afectades per la alteració de servei 

seleccionada prèviament en el període establert. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Nova línea afectada 

Cas d’ús: Nova línea afectada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix crear una línea afectada. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de crear una nova línea afectada el 

sistema mostra la secció per introduir les dades corresponents de la nova 

línea afectada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: guardar nova línea afectada o 

cancel·lar creació de línea afectada. 

 

Guardar nova línea afectada 

Cas d’ús: Guardar nova línea afectada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor guarda la informació de la nova línea afectada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades i 

crearà una nova línea afectada. Acte seguit, mostrarà un missatge informant 

a l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Veure 

línees afectades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Cancel·lar creació de línea afectada 

Cas d’ús: Cancel·lar creació de línea afectada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la creació de la nova línea afectada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Veure 

línees afectades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Editar línea afectada 

Cas d’ús: Editar línea afectada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix editar una línea afectada ja existent. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció d’editar una línea afectada el 

sistema mostrarà un formulari amb la informació de la línea afectada a 

modificar i es podrà modificar qualsevol dada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: cancel·lar edició de línea 

afectada o esborrar línea afectada. 

 

Cancel·lar edició de línea afectada 

Cas d’ús: Cancel·lar edició de línea afectada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la edició de la línea afectada ja existent. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema tornarà al cas d’ús Veure 

línees afectades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Esborrar línea afectada 

Cas d’ús: Esborrar línea afectada 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor selecciona l’opció esborrar línea afectada. 

Diàleg: Si l’actor selecciona esborrar, el sistema esborrarà permanentment 

la línea afectada actual. Acte seguit, es mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Veure 

línees afectades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar línea afectada 

Cas d’ús: Buscar línea afectada 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de línees afectades en el llistat. 

Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

les línees afectades que corresponen amb les dades facilitades en el camp de 

cerca prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar alteració de servei 

Cas d’ús: Buscar alteració de servei 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor aplica un filtre en el cercador per tal de trobar uns 

resultats de alteracions de servei en el llistat. 
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Diàleg: Si l’actor selecciona filtrar, el sistema mostrarà un nou llistat amb 

les alteracions de servei que corresponen amb les dades facilitades en el 

camp de cerca prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

IMPORTACIÓ I DESTRUCCIÓ D’HORARIS 

Cas d’ús: Importació i destrucció d’horaris 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els horaris d’una manera 

massiva. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció de modificació d’horaris, es mostren 

2 opcions addicionals per tal d’escollir si es vol importar horaris o bé si es 

vol eliminar horaris. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Importar horaris 

Cas d’ús: Importar horaris 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot gestionar els horaris de manera 

massiva important-los mitjançant fulls de càlcul. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció importar, el sistema mostrarà un 

formulari per indicar el full de càlcul que es vol tramitar, acompanyat d’un 

tutorial com ajuda per realitzar el procés en cas de necessitat. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Importar full de càlcul 

Cas d’ús: Importar full de càlcul 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix importar un full de càlcul concret. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció guardar, el sistema mostrarà una 

pantalla de confirmació prèvia a l’enregistrament de les dades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- Els fulls de càlcul per importar han de ser d’un format vàlid 

corresponent tal i com indica el tutorial. 

 

Acceptar confirmació 

Cas d’ús: Acceptar confirmació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix acceptar la confirmació final per tal de 

importar el full de càlcul indicat prèviament. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció guardar, el sistema mostrarà una 

pantalla de confirmació prèvia a l’enregistrament de les dades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Guardar informació de línea 

Cas d’ús: Guardar informació de línea 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor guarda la informació bàsica per la línea acabada 

d’importar. Aquest cas d’ús només es donarà en el cas de no existir encara la 

línea al registre de línees abans del procés d’importació del full de càlcul. 

Diàleg: Si l’actor selecciona guardar, el sistema enregistrarà les dades 

introduïdes al formulari. Acte seguit, mostrarà un missatge informant a 

l’usuari que s’ha fet correctament la operació i tornarà al cas d’ús Importar 

horaris. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Cancel·lar introduir informació de línea  

Cas d’ús: Cancel·lar introduir informació de línea 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor cancel·la la introducció de informació bàsica per la línea 

acabada de importar, de manera que es guardarà la nova línea amb la 

informació bàsica per defecte. Aquest cas d’ús només es donarà en el cas de 

no existir encara la línea al registre de línees abans del procés d’importació 

del full de càlcul. 

Diàleg: Si l’actor selecciona cancel·lar, el sistema enregistrarà la nova línea 

amb la informació bàsica per defecte, i tornarà al cas d’ús Importar horaris. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Cancel·lar confirmació 

Cas d’ús: Cancel·lar confirmació 

Actor: Administrador 
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Descripció: L’actor decideix cancel·lar finalment la importació del full de 

càlcul d’horaris. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció cancel·lar, el sistema tornarà al cas 

d’ús Importar horaris. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

Cancel·lar importació de full de càlcul 

Cas d’ús: Cancel·lar importació de full de càlcul 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix cancel·lar la importació d’horaris. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció cancel·lar, el sistema mostrarà la 

pantalla d’inici per defecte. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Eliminar horaris 

Cas d’ús: Eliminar horaris 

Actor: Administrador 

Descripció: És una secció on l’actor pot destruir horaris d’una manera 

massiva. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció eliminar, el sistema mostrarà un 

formulari per tal de destruir els horaris desitjats. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Destruir horaris 

Cas d’ús: Destruir horaris 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix els horaris de manera massiva. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció eliminar, el sistema mostrarà una 

pantalla de confirmació prèvia a la destrucció de les dades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Acceptar eliminació 

Cas d’ús: Acceptar eliminació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix acceptar finalment la destrucció d’horaris. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció guardar, el sistema mostrarà una 

pantalla de confirmació prèvia a l’enregistrament de les dades. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Cancel·lar eliminació 

Cas d’ús: Cancel·lar eliminació 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix cancel·lar finalment la destrucció d’horaris. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció cancel·lar, el sistema tornarà al cas 

d’ús Eliminar horaris. 



 

[Web Tmesa 

2011] 
 

   

114 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Cancel·lar destrucció d’horaris 

Cas d’ús: Cancel·lar destrucció d’horaris 

Actor: Administrador 

Descripció: L’actor decideix cancel·lar la destrucció d’horaris. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona la opció cancel·lar, el sistema mostrarà la 

pantalla d’inici per defecte. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

PART PÚBLICA 

VISUALITZAR AVISOS DE PISSARRA 

Cas d’ús: Visualitzar avisos de pissarra 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot veure els avisos que hi ha 

actualment llistats a la pissarra. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona veure la pissarra d’avisos importants, el 

sistema mostra una finestra emergent en la qual l’usuari podrà visualitzar el 

llistat d’avisos importants, accedir a les alteracions de servei i tancar la 

finestra per tornar a la Home. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Veure alteracions de servei 

Cas d’ús: Veure alteracions de servei 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar l’enllaç per veure les alteracions de 

servei actuals. 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure les alteracions de servei actuals, 

el sistema redirigirà a l’usuari al cas d’ús Visualitzar alteracions de servei. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Tancar 

Cas d’ús: Tancar 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix tancar la finestra emergent de la pissarra 

d’avisos importants. 

Diàleg: Quan l’actor clica la ‘X’ o bé fora dels límits de la finestra emergent, 

es tancarà la finestra i es tornarà al mateix estat abans d’obrir aquesta 

finestra. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

VISUALITZAR HORARIS 

Cas d’ús: Visualitzar horaris 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot veure els horaris d’una línia. 
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Diàleg: Quan l’actor selecciona veure els horaris en la barra situada a la 

part superior, el sistema mostra una pantalla en la qual l’usuari podrà 

escollir la línia que vol especificar per visualitzar els horaris corresponents 

o accedir a la secció de càlcul del temps d’un recorregut. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Visualitzar horari d’una línia 

Cas d’ús: Visualitzar horari d’una línia 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar una línia concreta per veure els seus 

horaris. 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure els horaris de la línia 

seleccionada, el sistema redirigirà a l’usuari al cas d’ús Visualitzar horari 

per sentit i parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: visualitzar horari per sentit i 

parada o visualitzar plànol d’una línia. 

 

Visualitzar horari per sentit i parada 

Cas d’ús: Visualitzar horari per sentit i parada 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar una parada concreta d’un dels sentits 

mostrats per veure els seus horaris. 
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Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure els horaris de la parada 

seleccionada, el sistema mostrarà una finestra emergent en la qual l’usuari 

podrà visualitzar els horaris respectius per la línia, sentit i parada indicats 

prèviament. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: buscar horari o tornar. 

 

Buscar horari 

Cas d’ús: Buscar horari 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix modificar els paràmetres de la cerca d’horaris 

que hi ha a la part superior de la finestra emergent. 

Diàleg: Quan l’actor modifica els paràmetres de la cerca d’horaris, el 

sistema mostrarà a l’usuari l’horari respectiu als paràmetres indicats per la 

selecció feta per l’usuari; produint-se tot aquest procés sense tancar la 

finestra emergent, trobant-se en el cas d’ús Visualitzar horari per sentit i 

parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Tancar 

Cas d’ús: Tancar 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix tancar la finestra emergent dels horaris de la 

parada. 
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Diàleg: Quan l’actor clica la ‘X’ o bé fora dels límits de la finestra emergent, 

es tancarà la finestra i es tornarà al mateix estat abans d’obrir aquesta 

finestra. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Veure plànol d’una línia 

Cas d’ús: Veure plànol d’una línia 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar l’opció per veure el plànol de la línia 

actual. 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure el plànol de la línia actual, el 

sistema redirigirà a l’usuari al cas d’ús Visualitzar horari per sentit i parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Veure càlcul del temps d’un recorregut 

Cas d’ús: Veure càlcul del temps d’un recorregut 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar l’opció per calcular el temps d’un 

recorregut. 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per calcular el temps d’un recorregut, el 

sistema redirigirà a l’usuari al cas d’ús Càlcul del temps d’un recorregut. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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VISUALITZAR PLÀNOLS 

Cas d’ús: Visualitzar plànols 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot veure el plànol general i els 

diversos plànols de cada línia que es troba actualment al sistema. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona veure els plànols en la barra situada a la 

part superior, el sistema mostra una pantalla en la qual l’usuari podrà 

escollir la línia que vol especificar per visualitzar els plànols corresponents 

o visualitzar el plànol general. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Visualitzar plànol general 

Cas d’ús: Visualitzar plànol general 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar el botó per veure el plànol general de la 

ciutat amb tots els recorreguts de totes les línies. 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure el plànol general de la ciutat, el 

sistema mostrarà una finestra emergent en la qual l’usuari podrà visualitzar 

els recorreguts de totes les línies en detall. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: zoom i tornar. 
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Zoom 

Cas d’ús: Zoom 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix fer zoom en el plànol general per veure en 

detall els recorreguts. 

Diàleg: Quan l’actor desplaça la rodeta del ratolí (botó n.3) l’àrea d’augment 

ampliarà o reduirà la secció que l’usuari té seleccionada en tot moment. 

L’efecte de zoom pot ser tant per augmentar desplaçant la rodeta del ratolí 

cap endavant, com per reduir desplaçant la rodeta del ratolí cap enrere. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Tancar 

Cas d’ús: Tancar 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix tancar la finestra emergent del plànol general. 

Diàleg: Quan l’actor clica la ‘X’ o bé fora dels límits de la finestra emergent, 

es tancarà la finestra i es tornarà al mateix estat abans d’obrir aquesta 

finestra. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Visualitzar plànol d’una línia 

Cas d’ús: Visualitzar plànol d’una línia 

Actor: Usuari 
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Descripció: L’actor decideix clicar una línia concreta per veure el seu plànol 

corresponent. 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure el plànol de la línia seleccionada, 

el sistema mostrarà a l’usuari el mapa de la ciutat de Terrassa amb el 

recorregut de la línia corresponent a la selecció. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

- L’actor pot escollir una opció. Segons l’opció que esculli l’actor, el 

sistema inicia un dels següents casos d’ús: veure horari per sentit i 

parada o tancar. 

 

Veure horari per sentit i parada 

Cas d’ús: Veure horari per sentit i parada 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar una parada concreta en el mapa de la 

ciutat per veure els seus horaris. 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure els horaris de la parada 

seleccionada, el sistema mostrarà una finestra emergent en la qual l’usuari 

podrà visualitzar els horaris respectiu, trobant-se en el cas d’ús Visualitzar 

horari per sentit i parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Tornar 

Cas d’ús: Tornar 

Actor: Usuari 
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Descripció: L’actor decideix tornar a l’estat previ. 

Diàleg: Quan l’actor clica el botó per tornar, el sistema redirigirà a l’usuari 

al mateix estat abans d’accedir a aquesta secció. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

CÀLCUL DEL TEMPS D’UN RECORREGUT 

Cas d’ús: Càlcul del temps d’un recorregut 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot calcular el temps d’un recorregut 

entre la seva para d’origen i la seva parada de destí. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona calcular el temps d’un recorregut en la barra 

situada a la part superior, el sistema mostra una pantalla en la qual l’usuari 

podrà escollir la línia que vol especificar, la parada d’origen, la parada de 

destí i la jornada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar recorregut 

Cas d’ús: Buscar recorregut 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix modificar els paràmetres de cerca per fer un 

nou càlcul. 

Diàleg: Quan l’actor modifica els paràmetres de cerca per calcular de nou el 

temps per un recorregut diferent, el sistema mostrarà una taula amb els 

nous càlculs, trobant-se en el cas d’ús Càlcul del temps d’un recorregut. 
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Possibles errors i cursos alternatius: 

 

VISUALITZAR SECCIONS DE TEXT 

Cas d’ús: Visualitzar seccions de text 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot veure els textos i imatges de les 

diverses seccions que segueixen el mateix patró de gestió (p.e. la secció 

“Vull anar a...”). 

Diàleg: Quan l’actor selecciona veure una secció de text i imatges, el sistema 

mostra una pantalla en la qual l’usuari podrà visualitzar el seu contingut 

informatiu. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

VISUALITZAR BITLLETS 

Cas d’ús: Visualitzar bitllets 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot veure les tarifes i la resta 

d’informació corresponent als bitllets del tipus escollit (Tmesa o ATM). 

Diàleg: Quan l’actor selecciona veure els bitllets (Tmesa o ATM), el sistema 

mostra una pantalla en la qual l’usuari podrà visualitzar el llistat de bitllets, 

i accedir als punts de venda corresponents al tipus de bitllet. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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Visualitzar punts de venda 

Cas d’ús: Visualitzar punts de venda 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix clicar l’enllaç per veure els punts de venda que 

corresponen segons el tipus de bitllet (Tmesa o ATM). 

Diàleg: Quan l’actor clica l’enllaç per veure els punts de venda, el sistema 

mostrarà a l’usuari un llistat amb la informació dels punts de venda 

corresponents al tipus de bitllet (Tmesa o ATM). 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

VISUALITZAR ALTERACIONS DE SERVEI 

Cas d’ús: Visualitzar alteracions de servei 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot veure les diverses alteracions de 

servei que estan actives en aquell precís moment. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona veure les alteracions de servei el sistema 

mostra una pantalla en la qual l’usuari podrà visualitzar el llistat 

d’alteracions de servei que es troben actives en el precís moment de la 

consulta, així com tota la informació respecte la incidència. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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CÀLCUL DEL TEMPS D’UNA PARADA 

Cas d’ús: Càlcul del temps d’una parada 

Actor: Usuari 

Descripció: És una secció on l’actor pot calcular el temps que trigarà un bus 

en arribar a una parada concreta, agafant com a referència la línia 

especificada per l’usuari i un màxim de dos busos més de línies diferents a 

la escollida que comparteixen parada i sentit. 

Diàleg: Quan l’actor selecciona calcular els temps que trigarà un bus en 

arribar a una parada concreta, el sistema mostra en la mateixa pantalla de la 

Home un llistat en el qual l’usuari podrà visualitzar els dos busos de la línia 

seleccionada que arribaran imminentment i addicionalment dos busos més 

de línies diferents a la escollida que comparteixen parada i sentit. 

Possibles errors i cursos alternatius: 

 

Buscar parada 

Cas d’ús: Buscar parada 

Actor: Usuari 

Descripció: L’actor decideix modificar els paràmetres de cerca per fer un 

nou càlcul. 

Diàleg: Quan l’actor modifica els paràmetres de cerca per calcular de nou el 

temps que trigarà un bus en arribar a una parada diferent, el sistema 

mostrarà en la mateixa pantalla un llistat amb els nous càlculs, trobant-se 

en el cas d’ús Càlcul del temps d’una parada. 

Possibles errors i cursos alternatius: 
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5. Disseny 

Un cop s’ha especificat com serà el sistema, ara s’ha de dir com serà el 

disseny d’aquest, és a dir, s’ha d’explicar com ho farà el sistema per obtenir el 

resultat esperat en cadascuna de les operacions. 

El primer pas és definir l’arquitectura del sistema que s’utilitzarà. En aquest 

apartat es descriuran els diferents subsistemes i components computacionals del 

sistema software i es veurà com es comuniquen i interaccionen entre si. 

Després de tenir clara l’estructura general del sistema, es transformaran els 

conceptes del domini en components software i el resultat és el diagrama de 

classes de disseny. 

Per últim també s’haurà de dissenyar la base de dades del sistema, que 

permetrà fer persistent tota la informació del sistema, i l’ interfície d’usuari. 

 

5.1. Arquitectura del sistema 

Com ja es va comentar a la introducció d’aquesta memòria, el patró 

arquitectònic que s’ha decidit utilitzar és el patró de tres capes i orientació a 

objectes. 

 

5.1.1. Arquitectura en tres capes 

Aquesta elecció ve donada ja que amb l’arquitectura en tres capes es pot 

aconseguir uns factors de qualitat com extensibilitat, portabilitat, mantenibilitat i 

reestructurabilitat que són justament els factors que es vol com a requisits no 

funcionals per aquest sistema.  

Les crides (i retorn) en un patró en  tres capes han de complir: 

 Els components (objectes i classes) s'agrupen en capes. 
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 La comunicació (relacions entre classes, missatges entre objectes) 

solament es produeix entre elements de la mateixa capa o de capes 

contigües. 

L’arquitectura en tres capes segueix aquest esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de presentació 

La capa de presentació sap com presentar les dades a l'usuari, però ignora 

quines transformacions cal fer per donar resposta a les peticions de l'usuari. 

1. Es relaciona amb els usuaris: rebent-ne esdeveniments i presentant-

los respostes i resultats. 

2. Es relaciona amb la capa de domini: passant-li els esdeveniments 

externs (crides a accions) i consultes, i rebent-ne les respostes i 

resultats. 

3. S'ocupa de: 

Figura 20 Esquema general arquitectura tres capes 
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 Assabentar-se de les peticions dels usuaris. 

 Ordenar l'execució d'accions. 

 Comunicar els resultats de les accions als usuaris. 

 Tractar finestres, botons, diàlegs, menús i llistats. 

 

Capa de domini 

La capa de domini sap com satisfer les peticions de l'usuari, però ignora on 

es guarden les dades i com es presenten a l'usuari. 

1. Es relaciona amb la capa de presentació: passant-li les respostes i 

resultats, i rebent-ne els esdeveniments externs (crides a accions) i 

consultes. 

2. Es relaciona amb la capa de gestió de dades: passant-li les operacions 

de consulta i modificacions de dades, i rebent-ne les respostes i 

resultats. 

3. S'ocupa de: 

 Assabentar-se dels esdeveniments. 

 Controlar-ne la validesa. 

 Canviar l'estat del domini. 

 Executar les accions encomanades. 

 Assabentar-se de les consultes. 

 Obtenir-ne el resultat. 

 Comunicar la resposta. 
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Capa de gestió de dades 

La capa de gestió de dades sap on i com estan emmagatzemades les dades, 

però ignora com tractar-les. 

1. Es relaciona amb la capa de domini: passant-li les respostes i 

resultats, i rebent-ne les operacions de consulta i modificació de 

dades. 

2. Es relaciona amb el sistema de gestió de bases de dades o de fitxers: 

passant-li les operacions de consulta i modificacions de dades en el 

format i llenguatge adequats, i rebent-ne les respostes i resultats. 

3. S'ocupa de: 

 Permetre-li al domini d'ignorar on són les dades. 

 Permetre que determinats objectes del domini siguin persistents. 

 

Amb aquesta estructura s'aconsegueix: 

 Que un canvi en la representació persistent de les dades (per 

exemple, un canvi en el sistema gestor de bases de dades o fitxers), 

normalment, només afecti a la capa de gestió de dades (es diu 

normalment perquè l'estructura adequada per alguna solució amb 

determinats gestors de bases de dades pot afectar la capa de 

domini). 

 Que un canvi en la interfície del programa (per exemple, un canvi en 

el sistema de finestres o en els perifèrics usats per a la comunicació 

amb l'usuari) afecti només la capa de presentació. 

 Que la capa de domini, que encapsula la majoria de la lògica del 

programa, sigui força independent dels canvis de plataforma, 

sistema operatiu, etc. 
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5.2. Diagrama de classes 

Atès que el projecte és una eina que incorpora diferents aplicacions, 

cadascuna de elles té un diagrama de classes i una descripció d’aquestes propi.  

Dins del diagrama de classes, a part de les classes pròpiament del domini 

que el composen, es troben uns elements que són els controladors, la missió 

d’aquestes classes és comunicar-se amb el controlador de la capa adjacent, perquè 

existeixi un correcte flux de dades entre les tres capes del sistema i d’aquesta 

manera aconseguir els factors de qualitat que es persegueixen. 

A continuació es descriuen els diagrames de classes pertanyents 

concretament a les funcionalitats de la part privada, degut a que en la part pública 

només es realitzen consultes a les mateixes classes que fan les respectives 

funcionalitats de la part privada; així que per tal de no repetir diagrames només 

són mostrats els diagrames de les funcionalitats de la part privada. 

 

5.2.1. Diagrama de classes de Gestió de textos i imatges 

-idTexto : int

-texto_e : char

-texto_c : char

-texto_i : char

-idSeccion : int

-foto : char

Texto

-idSeccion : int

-nombre : char

Sección* 1

 

 

5.2.2. Diagrama de classes de Gestió de punts de distribució 

-idPuntoInfo : int

-descripcion : char

-direccion : char

-padre : char

-coordenadas : string

PuntoInfo

 

Figura 21 Diagrama de classes de Gestió de textos i imatges 

Figura 22 Diagrama de classes de Gestió de punts de distribució 
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5.2.3. Diagrama de classes de Gestió de bitllets 

-idCatBillete : int

-nombre : char

CatBillete0..* 1

-idBillete : int

-descripcion_e : char

-descripcion_c : char

-descripcion_i : char

-precio : float

-texto1_e : string

-texto1_c : string

-texto1_i : string

-texto2_e : string

-texto2_c : string

-texto2_i : string

-foto : char

-ordre : int

Billete

-idBilleteATM : int

-descripcion_e : char

-descripcion_c : char

-descripcion_i : char

-texto1_e : string

-texto1_c : string

-texto1_i : string

-texto2_e : string

-texto2_c : string

-texto2_i : string

-precio1 : float

-precio2 : float

-precio3 : float

-precio4 : float

-precio5 : float

-precio6 : float

-tiempo1 : int

-tiempo2 : int

-tiempo3 : int

-tiempo4 : int

-tiempo5 : int

-tiempo6 : int

-foto : char

-desplazamientos : char

-validez : char

-idCatBillete : int

-ordre : int

BilleteATM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Diagrama de classes de Gestió de bitllets 



[Web   Tmesa 

2011]  
 

 

133 

5.2.4. Diagrama de classes de Gestió de línees 

-idLinea : int

-numero : int

-nombre : char

-color : char

-imgButoLin : char

-fichero : char

-texto_e : string

-texto_c : string

-texto_i : string

Linea

-idLinea : int

-idAlteracion : int

LineaAlteracion

1

0..*

-idAlteracion : int

-inicio_e : char

-inicio_c : char

-fin_e : char

-fin_c : char

-observaciones_e : string

-observaciones_c : string

-fechaIni : Date

-fechaFin : Date

Alteracion

-letraLeyenda : int

-letra : char

-descripcion_e : char

-descripcion_c : char

Leyenda

0..* 1

-idParada : int

-descripcion : char

-orden : int

-coordenadas : char

-rodaliesChk : char

-fgcChk : char

-autobusosChk : char

-busChk : char

-idLinea : int

-idSentido : int

Parada

-idHorario : int

-hora : Date

-minusvalido : char

-esVerano : char

-numCol : int

-noPara : char

-idParada : int

-idSentido : int

-idJornada : int

-letraLeyenda : int

Horario

0..*
1

-idSentido : int

-descripcion : char

-direccion : char

-idLinea : int

Sentido

0..*1

1

0..*

-idJornada : int

-descripcion_e : char

-descripcion_c : char

-descripcion_i : char

Jornada

0..*

1

-idMapaSentido : int

-pathFoto : char

-zona : char

-visible : char

-idLinea : int

-idSentido : int

MapaSentido

0..*
1

0..*

1

-idMapeadoLinea : int

-x1 : int

-y1 : int

-x2 : int

-y2 : int

-idParada : int

-idMapaSentido : int

MapeadoLinea

0..*

1

-idMapeadoMapa : int

-x1 : int

-y1 : int

-x2 : int

-y2 : int

-idParada : int

MapeadoMapa

0..*

1

1 0..*

1

0..*

1

0..*

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Diagrama de classes de Gestió de línees 
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5.2.5. Diagrama de classes de Importació i destrucció d’horaris 

-idLinea : int

-numero : int

-nombre : char

-color : char

-imgButoLin : char

-fichero : char

-texto_e : string

-texto_c : string

-texto_i : string

Linea

-letraLeyenda : int

-letra : char

-descripcion_e : char

-descripcion_c : char

Leyenda

0..* 1

-idParada : int

-descripcion : char

-orden : int

-coordenadas : char

-rodaliesChk : char

-fgcChk : char

-autobusosChk : char

-busChk : char

-idLinea : int

-idSentido : int

Parada

-idHorario : int

-hora : Date

-minusvalido : char

-esVerano : char

-numCol : int

-noPara : char

-idParada : int

-idSentido : int

-idJornada : int

-letraLeyenda : int

Horario

-idSentido : int

-descripcion : char

-direccion : char

-idLinea : int

Sentido

0..*1

1

0..*

-idJornada : int

-descripcion_e : char

-descripcion_c : char

-descripcion_i : char

Jornada

0..*

1

1 0..*

1

0..*

1

0..*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Diagrama de classes de Importació i destrucció d’horaris 
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5.3. Disseny de la base de dades 

La figura següent mostra el disseny de la base de dades que utilitzarà 

l’empresa per emmagatzemar les seves dades i poder fer funcionar les diferents 

aplicacions.  

 

 

5.4. Disseny de la interfície d’usuari 

La interfície d’usuari està dividida en dues parts com ja s’ha comentat, per 

una banda està la part privada que gestionaran els administradors encarregats del 

manteniment de la pàgina web, i per l’altra banda està la part pública que visitaran 

els usuaris.  

 

 

Figura 26 Disseny de la base de dades 
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5.4.1. Part privada 

La part privada pretén adoptar un disseny simple i intuïtiu per la seva 

utilització, donat que el personal encarregat del seu manteniment no té un alt 

nivell de coneixements informàtics i tota facilitat oferta per accedir ràpida i 

fàcilment als continguts serà ben rebuda. 

La part privada presenta inicialment una pantalla d’identificació on l’usuari 

s’ha d’autenticar per poder iniciar sessió i administrar la pàgina web. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 IU Part privada: Login 
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Un cop s’ha autenticat l’usuari, es presenta la pantalla per defecte: 

 

En aquesta pantalla es pot observar quatre opcions fonamentals en el menú 

de la esquerra: 

 Visitar web: Enllaç directe a la part pública de la pàgina web. 

 Gestión usuarios: Secció per gestionar els usuaris i els permisos que 

aquests tindran per navegar en l’eina de gestió. En cap moment es 

mostraran captures de pantalla d’aquesta secció per motius de 

seguretat i privacitat. 

 Contenido web: Secció principal de gestió on es podran administrar 

els continguts de la pàgina web. Més endavant es mostrarà en detall. 

Figura 28 IU Part privada: Inici 
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 Ayuda herramienta: Secció orientativa per als usuaris que desitgin 

consultar qualsevol dubte alhora de dur a terme alguna tasca dins de 

l’eina administrativa que desconeguin. 

 

A continuació es detallarà la gestió de les funcionalitats de la part privada 

vistes fins ara mitjançant la interfície d’usuari. Totes elles contingudes en l’apartat 

Contenido web. 

 

5.4.1.1. Gestió de textos i imatges 

Totes aquelles seccions que només tenen un títol, un text descriptiu o 

informatiu i opcionalment imatges; podran mantenir-se en la seva respectiva opció 

del submenú que engloba la opció Textos y fotos. A continuació hi ha una vista de 

com és aquesta secció que manté el seu disseny genèric per a totes les opcions del 

submenú: 

Figura 29 IU Part privada: Manual d’usuari 
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Aquesta vista permetrà a l’usuari modificar tant en català com en castellà el 

títol, el text i les imatges incrustades al text. Per conservar els canvis fets només cal 

pitjar el botó Guardar, o en cas contrari que es vulgui desfer el canvis fets, o 

simplement sortir de la vista actual, només caldria pitjar el botó Cancelar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 IU Part privada: Gestió textos i imatges 
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5.4.1.2. Gestió de punts de distribució 

Tots aquells punts de distribució de bitllets Tmesa es poden gestionar en la 

finestra següent, on l’usuari podrà escollir entre les seves opcions: ordenar el 

llistat, buscar punts de distribució, crear un punt de distribució i editar un punt de 

distribució. 

 

Arrossegar element del llistat 

En la pantalla inicial poden organitzar-se els punts de distribució que 

apareixen, de manera que es mostraran en l’ordre respectiu que els hi correspon. 

Per tal d’ordenar el llistat hi ha prou amb fer clic en un element del llistat i 

arrossegar-lo en la posició desitjada, tenint en compte que el primer element 

correspon a la primera posició i l’últim element correspon a la última posició. Un 

cop es deixa l’element en la posició desitjada la pàgina es tornarà a recarregar 

mostrant el llistat actualitzat. 

 

Figura 31 IU Part privada: Gestió de punts de distribució 
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Opció Filtrar 

També és possible filtrar el llistat per si es vol buscar un punt de distribució 

concret, o uns que continguin el nom desitjat per ser buscats. Per buscar un nom 

de punt de distribució caldrà escriure el text desitjat al camp de text situat a la 

esquerra del botó Filtrar, i fer clic en aquest per mostrar tot seguit els punts de 

distribució que han esdevingut com a resultat de la cerca. En cas de voler tornar a 

l’estat original del llistat només cal esborrar el text del camp i fer clic altre cop a 

Filtrar. 

 

 

 

Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear un nou punt de distribució només caldrà fer clic a “Nuevo” i 

omplir les dades del punt de distribució per tal de poder registrar-lo. El nom serà 

Figura 32 IU Part privada: Gestió de punts de distribució - Filtrar 
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un camp obligatori per omplir, en cas contrari es mostrarà un avís per corregir els 

camps indicats amb errors. 

En canvi per editar un punt de distribució ja existent, caldrà fer clic a la 

icona del bloc de notes per tal de modificar la informació enregistrada 

anteriorment. En el mateix cas, el nom del punt de distribució no pot romandre en 

blanc. 

En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar un 

punt de distribució es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà 

esborrar el punt de distribució definitivament; acció que no estarà disponible en 

cas de crear un nou punt de distribució. 

 

 

 

Figura 33 IU Part privada: Gestió de punts de distribució – Nou / Editar 
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Opció Obtener coordenadas 

En la fitxa de qualsevol punt de distribució, ja sigui en el cas de creació o 

edició, tindrem la opció per obtindre les coordenades dels punts desitjats 

mitjançant una eina pertanyent a Netfactorial, que permetrà a l’usuari obtindre les 

coordenades exactes mitjançant Google Maps de la ubicació exacta. Un cop és 

clicada la opció, es mostrarà una finestra emergent amb la eina de Netfactorial que 

ens permetrà navegar en el mapa ofert per tal de trobar la localització desitjada; al 

senyalitzar el punt al mapa, s’haurà de clicar el botó amb la opció “Copiar” per tal 

de situar les coordenades al camp de les coordenades del punt de distribució en el 

formulari. 

 

 

 

 

 

Figura 34 IU Part privada: Gestió de punts de distribució – Obtenir coordenades 
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5.4.1.3. Gestió de bitllets 

Inicialment es presentarà un llistat amb els bitllets existents i ordenats en 

les últimes posicions guardades, o per defecte en cas de ser nous i no haver 

modificat mai l’ordre del llistat.  

 

 

 

Arrossegar element del llistat 

En la pantalla inicial poden organitzar-se els bitllets que apareixen, de 

manera que es mostraran en l’ordre respectiu que els hi correspon. Per tal 

d’ordenar el llistat hi ha prou amb fer clic en un element del llistat i arrossegar-lo 

en la posició desitjada, tenint en compte que el primer element correspon a la 

primera posició i l’últim element correspon a la última posició. Un cop es deixa 

l’element en la posició desitjada la pàgina es tornarà a recarregar mostrant el 

Figura 35 IU Part privada: Gestió de bitllets 
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llistat actualitzat. Encara que hi ha dos tipus de bitllets (Tmesa i ATM), l’ordenació 

segueix els mateixos criteris tant per un tipus com per l’altre. 

 

Opció Filtrar 

També és possible filtrar el llistat per si es vol buscar un bitllet concret, o 

uns que continguin el nom desitjat per ser buscats. Per buscar un nom de bitllet 

caldrà escriure el text desitjat al camp de text situat a la esquerra del botó Filtrar, i 

fer clic en aquest per mostrar tot seguit els bitllets que han esdevingut com a 

resultat de la cerca. En cas de voler tornar a l’estat original del llistat només cal 

esborrar el text del camp i fer clic altre cop a Filtrar. 

En el filtrat del llistat, l’única diferència és que en el cas dels bitllets ATM es 

podrà buscar també per l’agrupació a la que pertanyen els bitllets (General, Família 

Nombrosa General, Família Nombrosa Especial); l’altre opció per filtrar el nom és 

comuna en ambdós tipus de bitllets. 

 

Figura 36 IU Part privada: Gestió de bitllets - Filtrar 
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Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear un nou bitllet només caldrà fer clic a “Nuevo” i omplir les dades 

del bitllet per tal de poder registrar-lo. El nom serà un camp obligatori per omplir 

així com la introducció correcta del preu o preus dels bitllets en format numèric, en 

cas contrari es mostrarà un avís per corregir els camps indicats amb errors. 

En canvi per editar un bitllet ja existent, caldrà fer clic a la icona del bloc de 

notes per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment. En el mateix 

cas, el nom del bitllet no pot romandre en blanc i el preu o preus només poden 

tindre un format numèric. 

En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar un 

bitllet es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà esborrar el 

bitllet definitivament; acció que no estarà disponible en cas de crear un nou bitllet. 

 

Figura 37 IU Part privada: Gestió de bitllets – Nou / Editar 
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5.4.1.4. Gestió de línees 

Per gestionar les línees, hi haurà diverses seccions dividides. La primera 

serà la gestió de la línia pròpiament dit. 

Inicialment es presenta un llistat amb totes les línies actuals, on l’usuari 

podrà escollir entre les seves opcions: buscar una línia, crear una línia, editar una 

línia, mapejar el mapa de la ciutat, mapejar els mapes de sentits de la línia i editar 

els mapes de sentits de la línia. 

 

 

Opció Filtrar 

És possible filtrar el llistat per si es vol buscar una línia concreta, o unes que 

continguin el nom desitjat per ser buscades. Per buscar un nom de línia caldrà 

escriure el text desitjat al camp de text situat a la esquerra del botó Filtrar, i fer clic 

en aquest per mostrar tot seguit les línies que han esdevingut com a resultat de la 

Figura 38 IU Part privada: Gestió de línees 



 

[Web Tmesa 

2011] 
 

   

148 

cerca. En cas de voler tornar a l’estat original del llistat només cal esborrar el text 

del camp i fer clic altre cop a Filtrar. 

 

 

 

Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear una nova línia només caldrà fer clic a “Nuevo” i omplir les dades 

de la línia per tal de poder registrar-la. El número i el nom seran camps obligatoris 

per omplir, en cas contrari es mostrarà un avís per corregir els camps indicats amb 

errors. 

En canvi per editar una línia ja existent, caldrà fer clic a la icona del bloc de 

notes per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment. En el mateix 

cas, el número i nom de la línia no poden romandre en blanc. 

Figura 39 IU Part privada: Gestió de línees - Filtrar 
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En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar una 

línia es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà esborrar la 

línia definitivament; acció que no estarà disponible en cas de crear una línia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 IU Part privada: Gestió de línees – Nou / Editar 
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Opció Mapear Mapa 

Tota línia té un mapa de ciutat des on es mostra el recorregut que segueix 

aquesta línia pel mapa de la ciutat de Terrassa, així com també els punts que fan 

referència a les parades. L’objectiu d’aquest mapa és oferir a l’usuari els horaris 

d’aquests punts de parada per la parada respectiva en cada cas. Es mapejaran 

(marcaran) les àrees dels punts per tal que l’usuari pugui fer clic i visualitzar els 

horaris corresponents. 

Per tal de poder mapejar el mapa de la ciutat, caldrà fer clic al nom de la 

parada que apareix en el llistat de la dreta; un cop la parada  estigui marcada amb 

una franja grisa, establirem l’àrea que ocuparà amb el cursor. L’àrea pot ser 

modificada en qualsevol moment arrossegant els punts blancs específics de l’àrea, 

o bé crear-ne una de nova clicant fora de l’àrea i definint una nova zona. 

Hi ha disponible una secció d’ajuda per al mapeig situada amunt del mapa 

on l’usuari podrà veure tota la informació relacionada amb l’àrea que està fent en 

aquell precís instant. Com a informació disponible es pot trobar una imatge de 

vista prèvia que reflexa amb un efecte d’augment què contindrà l’àrea, les 

coordenades que limiten l’àrea i les dimensions d’aquesta tant per amplada com 

per alçada. Tota aquesta informació es presenta en temps real per guiar i facilitat la 

tasca a la persona encarregada de fer els mapejaments, doncs és una tasca que pot 

arribar a ser complicada per la gran quantitat de mapejaments en la creació o 

importació d’una nova línea per exemple; tota facilitat sempre és ben rebuda. 
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Opció Guardar área de Mapa de ciudad (        ) 

Un cop ja està definida la nova àrea cal no oblidar-se del pas més important, 

guardar les coordenades que automàticament s’actualitzaran en tot moment que 

es modifiqui l’àrea. Per poder guardar només caldrà fer clic a la icona amb forma 

de disquet i així s’executarà el procés d’emmagatzematge i passarà a la següent 

parada del llistat per ser tractada. Cal tenir en compte que les coordenades no es 

poden modificar manualment, doncs els camps que contenen dites coordenades no 

estan habilitades pel seu tractament ja que com s’ha comentat prèviament, les 

coordenades s’actualitzen automàticament de manera que l’usuari no ha 

d’amoïnar-se en cap moment de modificar les dades. 

 

 

Figura 41 IU Part privada: Gestió de línees – Mapejar mapa 
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Opció Volver 

Un cop ja no es desitgi fer cap més mapejament, es pot tornar al llistat de 

línees fent clic a l botó de “Volver” que hi ha sota del mapa de la ciutat. 

 

Opció Mapear Línea 

Tota línia mínim un mapa de recorregut per als seus transports des on es 

mostra les parades que composen aquesta línea per el seu sentit respectiu. Les 

línees que són circulars només tenen un mapa de línees amb un únic sentit; en 

canvi les línees normals tenen dos mapes de línees, un pel sentit d’anada i un altre 

pel sentit de tornada. L’objectiu d’aquests mapes és oferir a l’usuari els horaris 

d’aquests punts de parada per la parada i sentit respectius en cada cas. Es 

mapejaran (marcaran) les àrees dels punts per tal que l’usuari pugui fer clic i 

visualitzar els horaris corresponents. 

Per tal de poder mapejar el mapa de les línees, caldrà fer clic al nom de la 

parada que apareix en el llistat de la dreta; un cop la parada  estigui marcada amb 

una franja grisa, establirem l’àrea que ocuparà amb el cursor. L’àrea pot ser 

modificada en qualsevol moment arrossegant els punts blancs específics de l’àrea, 

o bé crear-ne una de nova clicant fora de l’àrea i definint una nova zona. 

Hi ha disponible una secció d’ajuda per al mapeig situada amunt del mapa 

on l’usuari podrà veure tota la informació relacionada amb l’àrea que està fent en 

aquell precís instant. Com a informació disponible es pot trobar el sentit de la línea, 

les coordenades que limiten l’àrea i les dimensions d’aquesta tant per amplada 

com per alçada. Tota aquesta informació es presenta en temps real per guiar i 

facilitat la tasca a la persona encarregada de fer els mapejaments, doncs és una 

tasca que pot arribar a ser complicada per la gran quantitat de mapejaments en la 

creació o importació d’una nova línea per exemple; tota facilitat sempre és ben 

rebuda. 
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Opció Guardar área de Mapa de ciudad (        ) 

Un cop ja està definida la nova àrea cal no oblidar-se del pas més important, 

guardar les coordenades que automàticament s’actualitzaran en tot moment que 

es modifiqui l’àrea. Per poder guardar només caldrà fer clic a la icona amb forma 

de disquet i així s’executarà el procés d’emmagatzematge i passarà a la següent 

parada del llistat per ser tractada. Cal tenir en compte que les coordenades no es 

poden modificar manualment, doncs els camps que contenen dites coordenades no 

estan habilitades pel seu tractament ja que com s’ha comentat prèviament, les 

coordenades s’actualitzen automàticament de manera que l’usuari no ha 

d’amoïnar-se en cap moment de modificar les dades. 

 

 

Figura 42 IU Part privada: Gestió de línees – Mapejar línees 
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Opció Cambiar Mapa de línea 

Per aquelles línees que tinguin un sentit d’anada i un sentit de tornada, hi 

haurà disponible la possibilitat de poder canviar de mapes en qualsevol moment 

per tal de mapejar el sentit corresponent. Per tal efecte, només caldrà desplegar el 

llistat situat a la zona superior de la pàgina i seleccionar el sentit que desitgem 

mapejar; un cop seleccionat i en cas de ser un sentit diferent l’opció escollida es 

mostrarà el mapa i la seva informació corresponent. En cas de ser una línea 

circular, veurem com només hi ha una opció al llistat per ser escollida de manera 

que no podrà ser escollit cap altre sentit diferent. 

 

Opció Volver 

Un cop ja no es desitgi fer cap més mapejament, es pot tornar al llistat de 

línees fent clic a l botó de “Volver” que hi ha sota del mapa de la ciutat. 
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Opció Añadir Mapa de línea 

Per tal de gestionar els mapes de línees d’una línea específica, tenim 

aquesta opció que un cop clicada ens portarà a un llistat on es mostrarà tots els 

mapes existents d’una línea respectiva així com de les opcions habituals per 

gestionar-los com són crear mapes, editar mapes i tornar al llistat de línees. 

 

Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear un nou mapa de línea només caldrà fer clic a “Nuevo” i omplir les 

dades del mapa de línea per tal de poder registrar-lo. El número de línea serà un 

camp obligatori detectat de manera automàtica de manera que l’usuari no haurà 

d’amoïnar-se en omplir. 

En canvi per editar un mapa de línea ja existent, caldrà fer clic a la icona del 

bloc de notes per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment. En el 

mateix cas, el número de línea es detecta automàticament i no cal que sigui 

omplert. 

Figura 43 IU Part privada: Gestió de línees – Afegir mapa de línees 
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En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulgui desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar un 

mapa de línea es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà 

esborrar el mapa de línea definitivament; acció que no estarà disponible en cas de 

crear un nou mapa de línea. 

 

Opció Volver 

Un cop ja no es desitgi fer cap més gestió, es pot tornar al llistat de línees 

fent clic a l botó de “Volver” que hi ha sota del mapa de la ciutat. 

 

 

 

 

Figura 44 IU Part privada: Gestió de línees – Nou / Editar mapa de línea 
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Gestió de sentits 

Tots aquells sentits que té cada línea es poden gestionar en la finestra 

següent, on l’usuari podrà escollir entre les seves opcions: buscar sentits, crear un 

sentit i editar un sentit. Inicialment no apareix cap resultat al llistat; caldrà filtrar el 

llistat per tal de visualitzar els resultats desitjats. 

 

 

Opció Filtrar 

És possible filtrar el llistat per si es vol buscar un sentit concret, o uns que 

continguin el nom i la línea desitjats per ser buscats. Per buscar un sentit caldrà 

escriure el text desitjat al camp de text situat a la esquerra del botó Filtrar, i fer clic 

en aquest per mostrar tot seguit els sentits que han esdevingut com a resultat de la 

cerca. També tindrem un selector de la línea per tal de refinar la cerca encara més. 

Figura 45 IU Part privada: Gestió de sentits 
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En cas de voler tornar a l’estat original del llistat només cal esborrar el text del 

camp i fer clic altre cop a Filtrar. 

En aquest cas, aquesta opció no només serà útil per buscar resultats sinó 

també per inicialitzar el llistat ja que en un principi aquesta secció es mostra buida 

esperant que l’usuari indiqui quins resultats vol visualitzar. 

 

 

 

Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear un nou sentit només caldrà fer clic a “Nuevo” i omplir les dades 

del sentit per tal de poder registrar-lo. El nom serà un camp obligatori per omplir 

així com la selecció d’un dels números de línea disponibles, en cas contrari es 

mostrarà un avís per corregir els camps indicats amb errors. 

Figura 46 IU Part privada: Gestió de sentits – Filtrar 
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En canvi per editar un sentit ja existent, caldrà fer clic a la icona del bloc de 

notes per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment. En el mateix 

cas, el nom del sentit no pot romandre en blanc així com el número de línea ha de 

ser escollit del llistat disponible. 

En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar un 

sentit es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà esborrar el 

sentit definitivament; acció que no estarà disponible en cas de crear un nou sentit. 

 

 

 

 

 

Figura 47 IU Part privada: Gestió de sentits – Nou / Editar 
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Opció Ver paradas (      )  

Cada sentit té un seguit de parades pròpies que encara que comparteixin 

nom amb el sentit oposat de la mateixa línea (en cas d’existir i no ser una línea 

circular) no es tracten ni molt menys de les mateixes parades. Amb aquesta opció 

serem capaços de veure el llistat i gestionar les parades que allà apareixen. 

 

Gestió de parades 

Totes aquelles parades que té cada sentit es poden gestionar en la finestra 

següent, on l’usuari podrà escollir entre les seves opcions: buscar parades, crear 

una parada i editar una parada. 

 

 

 

Figura 48 IU Part privada: Gestió de parades 
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Opció Filtrar 

És possible filtrar el llistat per si es vol buscar una parada concreta, o unes 

que continguin el nom, la línea i el sentit desitjat per ser buscades. Per buscar una 

parada caldrà escriure el text desitjat al camp de text situat a la esquerra del botó 

Filtrar, i fer clic en aquest per mostrar tot seguit les parades que han esdevingut 

com a resultat de la cerca. També tindrem dos selectors més per tal de refinar la 

cerca encara més, un d’ells serà la línea i l’altre el sentit. En cas de voler tornar a 

l’estat original del llistat només cal esborrar el text del camp i fer clic altre cop a 

Filtrar. 

 

Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear una nova parada només caldrà fer clic a “Nuevo” i omplir les dades 

de la parada per tal de poder registrar-la. El nom serà un camp obligatori per 

omplir, en cas contrari es mostrarà un avís per corregir els camps indicats amb 

errors. 

En canvi per editar una parada ja existent, caldrà fer clic a la icona del bloc 

de notes per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment. En el mateix 

cas, el nom de la parada no pot romandre en blanc. 
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En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar una 

parada es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà esborrar la 

parada definitivament; acció que no estarà disponible en cas de crear una nova 

parada. 

 

 

Opció Obtener coordenadas 

En la fitxa de qualsevol parada, ja sigui en el cas de creació o edició, tindrem 

la opció per obtindre les coordenades dels punts desitjats mitjançant una eina 

pertanyent a Netfactorial, que permetrà a l’usuari obtindre les coordenades 

exactes mitjançant Google Maps de la ubicació exacta. Un cop és clicada la opció, es 

mostrarà una finestra emergent amb la eina de Netfactorial que ens permetrà 

Figura 49 IU Part privada: Gestió de parades – Nou / Editar 
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navegar en el mapa ofert per tal de trobar la localització desitjada; al senyalitzar el 

punt al mapa, s’haurà de clicar el botó amb la opció “Copiar” per tal de situar les 

coordenades al camp de les coordenades de la parada en el formulari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 IU Part privada: Gestió de parades – Obtenir coordenades 



 

[Web Tmesa 

2011] 
 

   

164 

 

Gestió de jornades 

Totes aquelles jornades que composen les agrupacions d’horaris es poden 

gestionar en la finestra següent, on l’usuari podrà escollir entre les seves opcions: 

buscar jornades, crear una jornada i editar una jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 IU Part privada: Gestió de jornades 
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Opció Filtrar 

És possible filtrar el llistat per si es vol buscar una jornada concreta, o unes 

que continguin el nom desitjat per ser buscades. Per buscar una jornada caldrà 

escriure el text desitjat al camp de text situat a la esquerra del botó Filtrar, i fer clic 

en aquest per mostrar tot seguit les jornades que han esdevingut com a resultat de 

la cerca. En cas de voler tornar a l’estat original del llistat només cal esborrar el 

text del camp i fer clic altre cop a Filtrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 IU Part privada: Gestió de jornades - Filtrar 
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Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear una nova jornada només caldrà fer clic a “Nuevo” i omplir les 

dades de la jornada per tal de poder registrar-la. El nom serà un camp obligatori 

per omplir, en cas contrari es mostrarà un avís per corregir els camps indicats amb 

errors. 

En canvi per editar una jornada ja existent, caldrà fer clic a la icona del bloc 

de notes per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment. En el mateix 

cas, el nom de la jornada no pot romandre en blanc. 

En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar una 

jornada es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà esborrar la 

jornada definitivament; acció que no estarà disponible en cas de crear una nova 

jornada. 

 
Figura 53 IU Part privada: Gestió de jornades – Nou / Editar 
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Gestió d’horaris 

Tots aquells horaris que composen una línia es poden gestionar en la 

finestra següent, on l’usuari podrà escollir entre les seves opcions: buscar horaris i 

editar un horari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 IU Part privada: Gestió d’horaris 
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Opció Filtrar 

És possible filtrar el llistat per tal de trobar els horaris corresponents. Per 

buscar un horari caldrà establir els valors desitjats en els llistats situats a la 

esquerra del botó Filtrar, i fer clic en aquest per mostrar tot seguit els horaris de 

totes les parades que han esdevingut com a resultat de la cerca. Concretament 

s’haurà de seleccionar la línea, el sentit i la jornada; opcionalment també es pot 

especificar si l’horari és d’estiu o d’hivern. 

 

 

Opció Editar horario 

Per editar un horari ja existent, caldrà desplegar la parada desitjada i fer clic 

en  la casella de l’hora per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment 

per aquest horari; un cop clicada la casella aquesta quedarà marcada en vermell i 

apareixerà a la dreta una secció on es podrà indicar els canvis a aplicar en la nova 

Figura 55 IU Part privada: Gestió d’horaris – Filtrar 



[Web   Tmesa 

2011]  
 

 

169 

hora així com la prolongació a la que pertany. Per últim només caldrà fer clic al 

botó d’ ”Actualizar” i la informació quedarà enregistrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 IU Part privada: Gestió d’horaris – Editar 
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Gestió de prolongacions 

Totes aquelles prolongacions que identifiquen els horaris es poden 

gestionar en la finestra següent, on l’usuari podrà escollir entre les seves opcions: 

buscar prolongacions, crear una prolongació i editar una prolongació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 IU Part privada: Gestió de prolongacions 
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Opció Filtrar 

És possible filtrar el llistat per si es vol buscar una prolongació concreta, o 

unes que continguin el nom desitjat per ser buscades. Per buscar una prolongació 

caldrà escriure el text desitjat al camp de text situat a la esquerra del botó Filtrar, i 

fer clic en aquest per mostrar tot seguit les prolongacions que han esdevingut com 

a resultat de la cerca. En cas de voler tornar a l’estat original del llistat només cal 

esborrar el text del camp i fer clic altre cop a Filtrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 IU Part privada: Gestió de prolongacions - Filtrar 



 

[Web Tmesa 

2011] 
 

   

172 

Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear una nova prolongació només caldrà fer clic a “Nuevo” i omplir les 

dades de la prolongació per tal de poder registrar-la. El nom serà un camp 

obligatori per omplir així com la seva descripció, en cas contrari es mostrarà un 

avís per corregir els camps indicats amb errors. 

En canvi per editar una prolongació ja existent, caldrà fer clic a la icona del 

bloc de notes per tal de modificar la informació enregistrada anteriorment. En el 

mateix cas, el nom i la descripció de la prolongació no pot romandre en blanc. 

En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar una 

prolongació es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà 

esborrar la prolongació definitivament; acció que no estarà disponible en cas de 

crear una nova prolongació. 

 
Figura 59 IU Part privada: Gestió de prolongacions – Nou / Editar 



[Web   Tmesa 

2011]  
 

 

173 

Gestió d’alteracions de servei 

Totes aquelles alteracions de servei que informin d’incidències per a una o 

més línees es poden gestionar en la finestra següent, on l’usuari podrà escollir 

entre les seves opcions: buscar alteracions de servei, crear una alteració de servei, 

editar una alteració de servei i veure les línees afectades d’una alteració de servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 IU Part privada: Gestió d’alteracions de servei 
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Opció Filtrar 

És possible filtrar el llistat per si es vol buscar una alteració de servei 

concreta, o unes que continguin el nom desitjat per ser buscades. Per buscar una 

alteració de servei caldrà escriure el text desitjat al camp de text situat a la 

esquerra del botó Filtrar, i fer clic en aquest per mostrar tot seguit les alteracions 

de servei que han esdevingut com a resultat de la cerca. En cas de voler tornar a 

l’estat original del llistat només cal esborrar el text del camp i fer clic altre cop a 

Filtrar. 

 

 

 

Opció Nuevo / Opció Editar 

Per crear una nova alteració de servei només caldrà fer clic a “Nuevo” i 

omplir les dades de l’alteració de servei per tal de poder registrar-la. El nom serà 

Figura 61 IU Part privada: Gestió d’alteracions de servei - Filtrar 
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un camp obligatori per omplir així com la data de inici i la data de finalització, en 

cas contrari es mostrarà un avís per corregir els camps indicats amb errors. 

En canvi per editar una alteració de servei ja existent, caldrà fer clic a la 

icona del bloc de notes per tal de modificar la informació enregistrada 

anteriorment. En el mateix cas, el nom, la data d’inici i la data de finalització per 

l’alteració de servei no pot romandre en blanc. 

En tots dos casos (Creació i Edició), es mostrarà la següent vista on podrem 

guardar la informació fent clic a Guardar, o en cas contrari que es vulguin desfer els 

canvis o insercions, fent clic a Cancelar. L’única excepció serà en cas d’editar una 

alteració de servei es presentarà una darrera opció Eliminar amb la qual es podrà 

esborrar la alteració de servei definitivament; acció que no estarà disponible en 

cas de crear una nova alteració de servei. 

 

 

 

Figura 62 IU Part privada: Gestió d’alteracions de servei – Nou / Editar 
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Opció Ver líneas afectadas (         ) 

Cada alteració de servei pot fer referència a diverses línees per tal de fer 

saber que aquestes línees esmentades estan involucrades en la alteració i per tant 

el text informatiu d’aquesta els pertoca. Amb aquesta opció serem capaços de 

veure el llistat i gestionar les alteracions de servei que allà apareixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 IU Part privada: Gestió d’alteracions de servei – Veure línees 
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5.4.1.5. Importació i destrucció d’horaris 

Amb la finalitat de facilitar el tractament de dades, tant en la creació com 

destrucció d’aquestes, hi ha aquesta eina que ajudarà a l’usuari a moure grans 

quantitats de dades que correctament presentades es podran importar a la base de 

dades per la seva posterior publicació a la part pública; així com la destrucció 

massiva d’informació com més endavant es parlarà. Inicialment al menú de la 

esquerra que està present en tota la visita de la part privada, es pot escollir si es 

desitja importar o destruir horaris. 

 

Importar horaris 

Opció Importar... 

Inicialment es presenta una vista que ofereix la selecció de l’arxiu de tipus 

full de càlcul que es vol importar amb els horaris, una opció per indicar si els 

horaris que es vol importar és d’estiu o d’hivern, i per últim un text explicatiu que 

ajuda a l’usuari a entendre quin format ha de tenir el full de càlcul per fer la 

importació correctament. Un cop s’ha fet la selecció adequada, caldrà fer clic a la 

opció de “Guardar” per continuar cap al procés d’importació. En cas de no voler 

continuar es pot clicar a “Cancelar” per desfer la selecció. 

En cas de seleccionar “Guardar”, es continuarà a una vista de confirmació 

per tal d’efectuar finalment la importació. Si es vol avortar l’operació hi haurà prou 

amb seleccionar la opció “Cancelar”, en cas contrari si es vol procedir amb la 

importació caldrà fer clic a “Guardar”; tot seguit s’iniciarà en una nova vista el 

procés d’importació, informant en temps real del tractament de les dades del full 

de càlcul. Un cop finalitzada la importació apareixerà una icona informant si s’ha 

produït algun error durant la importació, o pel contrari el procés s’ha produït 

satisfactòriament. En el cas de ser una nova línea no existent en la base de dades, hi 

haurà la possibilitat d’escriure el nom de la línea així com també el color 

corresponent a la línea; per actualitzar tant el nom com el color caldrà fer clic al 
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botó “Guardar” un últim cop ja que en cas contrari no es guardarà aquesta 

informació.  

 

 

 

Eliminar horaris 

Opció Eliminar... 

Inicialment es presenta una vista on per defecte es podrà esborrar els 

horaris d’una parada específica per una línea. A més a més hi ha la possibilitat 

d’esborrar els horaris d’una línea sencera, així com també tots els horaris que hi ha 

a la base de dades. Cal tindre en compte que aquest procés d’esborrament massiu 

no és reversible, de manera que els canvis no podran desfer-se i en cas de no tindre 

els fulls de càlcul respectius per importar-los de nou, la informació estarà perduda 

per sempre més. Per tant, és un procés on tota la responsabilitat recau en el propi 

usuari. 

Figura 64 IU Part privada: Importar horaris - Importar 
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En cas de voler continuar amb el procés d’esborrament massiu, hi haurà 

prou en seleccionar el tipus d’esborrament desitjat, així com els paràmetres que 

defineixen la nostra selecció final. En cas de no voler continuar amb el procés 

d’esborrament massiu es pot clicar el botó “Cancelar”, o en cas de voler continuar 

caldrà fer clic en el botó “Eliminar” per avançar a una nova vista de confirmació on 

es preguntarà a l’usuari si està segur de continuar amb el procés. En cas de voler 

avortar el procés hi haurà prou en fer clic en el botó “Cancelar”, però si 

definitivament es vol continuar s’haurà de fer clic al botó “Eliminar” per iniciar el 

procés. 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 IU Part privada: Eliminar horaris - Eliminar 
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5.4.2. Part pública 

La part pública presenta inicialment la pantalla de la Home, on es troben els 

menús que acompanyaran a l’usuari per tota la web; aquests són la barra superior 

amb les seccions principals i més importants, el menú dret amb les seccions 

informatives, i el menú esquerre per oferir un accés directe per la consulta 

d’horaris i els propers busos que arribaran a una parada concreta.  

Pel que respecta el cos principal i central de la Home, hi ha una galeria amb 

les imatges destacades de la companyia, així com les últimes notícies informatives 

al respecte, incloent la pissarra d’avisos importants. 

 

A continuació es detallarà la gestió de les funcionalitats de la part pública 

vistes fins ara mitjançant la interfície d’usuari. 

 

 

Figura 66 IU Part pública: Pàgina d’inici 
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5.4.2.1. Visualitzar avisos de pissarra 

Inicialment es presenta la Home, doncs aquesta funcionalitat només es 

troba en aquesta pantalla, on per accedir a la pissarra caldrà fer clic a la icona 

“Pissarra d’avisos importants” i a continuació es mostrarà una finestra emergent 

amb la pissarra i el llistat d’avisos, a més a més de les opcions disponibles com són  

 

 

Opció Veure alteracions de servei 

Aquest enllaç redirigeix directament a l’usuari a la secció “Alteracions de 

servei”, tancant la finestra emergent i recarregant la pàgina en la secció esmentada 

anteriorment (veure punt 5.4.2.7). 

Opció Tancar 

Escollint aquesta opció la finestra emergent es tancarà i es mostrarà de nou 

la pantalla de la Home. 

Figura 67 IU Part pública: Avisos de pissarra 
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5.4.2.2. Visualitzar horaris 

Accedint mitjançant l’opció “Horaris” de la barra situada a la part superior, 

apareix una pantalla amb les línies disponibles per consultar els seus horaris, així 

com també la possibilitat de calcular el temps d’un recorregut mitjançant un enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 IU Part pública: Horaris 
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Opció Visualitzar horari d’una línia 

Aquest enllaç pertanyent per cada línia llistada per pantalla redirigeix 

directament a l’usuari a la secció on es mostren els sentits i les parades de la línia 

escollida, incloent també la possibilitat de veure el plànol d’una línia mitjançant un 

botó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 IU Part pública: Horari d’una línea 
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Opció Visualitzar horari per sentit i parada 

Aquest enllaç pertanyent per cada parada de cada sentit llistats per pantalla 

obre una finestra emergent on es mostren els horaris de la selecció feta, mostrant a 

més a més un seguit d’opcions com són buscar un nou horari i tancar la finestra. 

 

 

Opció Buscar horari 

Escollint aquesta opció la finestra emergent es recarregarà internament 

sense tancar-se i mostrant els nous horaris amb l’última selecció feta. 

 

Opció Tancar 

Escollint aquesta opció la finestra emergent es tancarà i es mostrarà de nou 

la pantalla amb els sentits i les parades. 

Figura 70 IU Part pública: Horari per sentit i parada 
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Opció Veure plànol d’una línia 

Aquest enllaç redirigeix directament a l’usuari a la secció per visualitzar el 

plànol d’una línia en concret, desplegant el mapa amb un seguit d’animacions 

(veure punt 5.4.2.3). 

 

Opció Veure càlcul del temps d’un recorregut 

Aquest enllaç redirigeix directament a l’usuari a la secció “Càlcul temps 

recorregut” (veure punt 5.4.2.4). 
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5.4.2.3. Visualitzar plànols 

Accedint mitjançant l’opció “Plànols” de la barra situada a la part superior, 

apareix una pantalla amb les línies disponibles per consultar els seus plànols, així 

com també la possibilitat de consultar el plànol general de la ciutat de Terrassa 

amb totes les línies en detall. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 IU Part pública: Plànols 
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Opció Visualitzar plànol general 

Aquest enllaç obre una finestra emergent on es mostra el plànol de la ciutat 

de Terrassa amb totes les línies de bus superposades, i la possibilitat de 

visualitzar-les en detall, mostrant a més a més un seguit d’opcions com són fer 

zoom i tancar la finestra. 

 

 

Opció Zoom 

Movent la rodeta del ratolí cap endavant augmentarem la visualització de 

l’àrea que mostra en detall el plànol, i si es mou cap enrere la rodeta del ratolí 

disminuirem la visualització de l’àrea ampliant així el seu abast. 

 

 

 

Figura 72 IU Part pública: Plànol general 
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Opció Tancar 

Escollint aquesta opció la finestra emergent es tancarà i es mostrarà de nou 

la pantalla amb els plànols. 

Opció Visualitzar plànol d’una línia 

Aquest enllaç mostra una pantalla amb el mapa de la ciutat de Terrassa amb 

mides reduïdes segons la magnitud del recorregut de la línia escollida prèviament. 

L’usuari podrà escollir veure l’horari de la parada desitjada o bé tornar a la secció 

de plànols. 

 

Opció Veure horari per sentit i parada 

Aquest enllaç obre una finestra emergent on es mostra els horaris de la 

parada escollida (veure punt 5.4.2.2). 

 

Figura 73 IU Part pública: Plànol d’una línea 
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Opció Tornar 

Escollint aquesta opció es mostrarà de nou la pantalla amb els plànols. 

5.4.2.4. Càlcul del temps d’un recorregut 

Accedint mitjançant l’opció “Càlcul temps recorregut” de la barra situada a 

la part superior, apareix una pantalla amb diversos selectors que permeten 

introduir els paràmetres necessaris per calcular el temps del recorregut establert 

entre una parada origen i una parada destí d’una mateixa línia. L’usuari té l’opció 

de buscar un nou recorregut. 

 

 

Opció Buscar recorregut 

En la mateixa pantalla es pot modificar els paràmetres de cerca per tornar a 

fer un nou càlcul per un recorregut diferent. 

  

Figura 74 IU Part pública: Càlcul del temps d’un reocrregut 
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5.4.2.5.  Visualitzar seccions de text 

Aquesta és una secció genèrica com ja s’ha vist prèviament en l’eina 

d’administració. Seccions com “Vull anar a...”, “Punts d’informació”, “Objectes 

perduts”, etc. mostren una pantalla amb text i imatges informatius. El seu 

manteniment és genèric, però cara a l’usuari aquest aspecte no és apreciable ja que 

per a ell cada secció és diferent i única gràcies a les possibilitats d’edició de la 

potent eina de gestió textual. 
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5.4.2.6.  Visualitzar bitllets 

Accedint mitjançant l’opció “Tarifes” de la barra situada a la part superior i 

escollint en el menú desplegable l’opció corresponent segons el tipus de bitllet que 

es desitgi, apareix una pantalla amb tots els bitllets disponibles al sistema i la seva 

informació respectiva, així com la opció de visualitzar els seus punts de venda.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 IU Part pública: Bitllets 
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Opció Visualitzar punts de venda 

Aquest enllaç mostra una pantalla amb la informació respectiva dels punts 

de venda per cada tipus de bitllet (Tmesa i ATM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 IU Part pública: Punts de venda 
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5.4.2.7.  Visualitzar alteracions de servei 

Accedint mitjançant l’opció “Alteracions de servei” de la barra situada a la 

part, apareix una pantalla amb totes les alteracions de servei actives en el precís 

moment que es fa la consulta així com també les línies que es veuen afectades com 

a mínim per una incidència. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 77 IU Part pública: Alteracions de servei 
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5.4.2.8.  Càlcul del temps d’una parada 

Aquesta secció es troba present en tot moment durant la navegació de la 

part pública ja que es considero una funcionalitat vital. Per realitzar la consulta hi 

ha prou amb indicar als selectors els paràmetres desitjats per tal de veure els 

resultats pertinents. L’usuari té com a opció fer una nova consulta. 

 

 

Opció Buscar parada 

En la mateixa pantalla es pot modificar els paràmetres de cerca per tornar a 

fer un nou càlcul per una parada diferent.  

 

 

Figura 78 IU Part pública: Càlcul del temps d’una parada 
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6. Proves 

Per tal de realitzar les comprovacions necessàries s’ha seguit una 

metodologia rigorosa, amb un procés comú de creació, edició i esborrat per 

cadascuna de les seccions de l’eina d’administració; excepte per a les seccions de 

text en les quals tant la creació com l’esborrat no estan disponibles. Aquest procés 

s’ha repetit un màxim de tres cops per cada secció assegurant d’aquesta manera el 

correcte funcionament. 

Durant la lectura d’aquest document s’han pogut apreciar captures de 

pantalla del servei real que ofereix la web de Tmesa en ple funcionament, mostrant 

d’aquesta manera el seu correcte funcionament estant la web totalment activa tant 

pel personal administrador, com pels usuaris anònims que visiten la web a diari. 
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7. Planificació i balanç 

7.1. Planificació inicial 

Un cop es va proposar fer l’entorn web, tant l’eina d’administració per 

gestionar la web, com la part púbica de la web; es va fer una planificació inicial. En 

la imatge que hi ha a continuació es poden veure totes les tasques a fer, la seva 

data d’inici, la seva data de fi i la seva duració. 

 

 

 

 

Figura 79 Planificació inicial (I) 

Figura 80 Planificació inicial (II) 
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Tant la imatge de la planificació inicial (dividida en dues parts), com la 

imatge que després es mostrarà de la planificació final s’han fet amb l’aplicació 

Gantt Project que serveix per fer diagrames de Gantt; eina gràfica que té com a 

objectiu mostrar el temps de dedicació previst per a diferents tasques o activitats 

al llarg d’un temps total determinat.  

El temps de dedicació en promig ha sigut de cinc hores diàries, els cinc dies 

de la setmana, descomptant les dues setmanes de vacances a l’agost. Aquesta 

convenció serà utilitzada també als apartats de planificació final i de cost del 

projecte. 

En el diagrama també s’ha pogut veure la llargada de la memòria, la seva 

durada no representa realment el temps dedicat doncs s’ha documentat de manera 

irregular. 

Figura 81 Planificació inicial (III) 
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7.2. Planificació final 

Ara que ja està acabat el projecte i només queda fer unes petites revisions a 

la memòria és hora de veure com ha quedat la planificació final. A la imatge 

següent es podrà veure com queda. 

 

 

 

 

Figura 82 Planificació final (I) 

Figura 83 Planificació final (II) 
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Figura 84 Planificació final (III) 
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De la mateixa manera que en el diagrama anterior, la memòria es realitza 

durant tot el projecte amb la mateixa irregularitat en la seva documentació, menys 

a l’últim període que sí es dedicaria tot el temps. 

Tal com es pot veure en el diagrama i la taula, la desviació de temps és 

considerable, això és degut sobretot a la implementació que va durar més temps 

del plantejat en un principi a causa de constants canvis en el disseny de la interfície 

d’usuari, els quals van implicar alhora canvis en el comportament de certes 

funcions que interaccionaven amb l’usuari.  

 

Figura 85 Planificació final (IV) 
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7.3. Cost econòmic 

En aquest apartat es farà un anàlisis dels costos que suposa fer un projecte 

com aquest. 

Agafant dades dels sous del mercat laboral actual, s’ha calculat el preu per 

hora de cadascun dels professionals que formen part del desenvolupament del 

projecte. El preu per hora que s’ha establert ha sigut aquest:  

 

  Perfil professional Preu / hora       

  Director del projecte 30 €       

 
Analista 22 € 

     Programador 13 €       

 

 

Donada aquesta taula amb els sous i el quadre de planificació realitzat, es 

farà un desglossament econòmic. 

 

  Tasca Hores Professional Preu   

  Planificació inicial del projecte 5 Director del projecte 150 €   

 
Definició del projecte 5 Director del projecte 150 € 

   Anàlisis de requisits 30 Analista 660 €   

 
Especificació 60 Analista 1.320 € 

   Disseny 85 Analista 1.870 €   

 
Implementació 150 Programador 1.950 € 

   El·laboració de la memòria 81 50% Director, 50% Analista 2.106 €   

  Total 416   8.206 €   

 

 

 

Taula 1 Preu / hora de perfils professionals 

Taula 2 Desglossament econòmic del projecte 
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7.4. Conclusions 

En aquests moments es pot afirmar que els objectius principals han sigut 

assolits i l’entorn web es troba totalment actiu, tant l’eina d’administració 

pertanyent a la part privada, com la part pública que els usuaris podran visitar 

mitjançant l’enllaç ‘http://www.tmesa.com’. De fet, els administradors encarregats 

de mantenir l’entorn web ja han desenvolupat tasques com importacions i la 

creació de diversos avisos tant a la pàgina d’inici com a les alteracions de servei. 

Com a opinió personal, he de reconèixer que estic molt content i agraït de 

l’oportunitat que ha representat aquest projecte. Oportunitat per aprendre tantes 

coses relacionades tant en el desenvolupament del projecte, com en l’entorn 

laboral. 

He d’agrair també l’ajut a altres companys de l’empresa i amistats que 

m’han resolt els dubtes que anaven sorgint i sense el seu ajut hauria resultat un 

projecte molt més fatigós. 

 

7.5. Possibles ampliacions 

Tant la eina com la pàgina web pública han vist diversos canvis en una 

segona fase pactada amb el client, dels quals es comentarà a continuació degut a 

que poden aparèixer en certes seccions o imatges i no tindre cap referència. 

A la gestió de punts de distribució, veurem com la secció canvia de nom per 

anomenar-se punts de venta, i disposaran d’una pròpia gestió de les oficines 

(Pares) al qual un punt de venta pot pertànyer. 

A la gestió d’alteracions de servei, veurem com a la fitxa d’una alteració de 

servei deixem de tindre un camp pel nom, per passar a tindre dos nous camps; un 

camp per escriure textualment el mes i any d’inici, i un altre camp per escriure 

http://www.tmesa.com/
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textualment el mes i any de finalització d’aquesta alteració de servei. Tots dos 

camps es troben disponibles tant per l’idioma castellà i català. 

En una segona fase del projecte hi ha previstes les següents ampliacions: 

 Una adaptació de la pàgina web per dispositius mòbils. 

 Una integració dels horaris de les línees i les seves parades amb 

Google Transit oferint així una experiència molt més enriquidora per 

el usuari. 

 La possibilitat de publicar vídeos en la web mitjançant la plataforma 

multimèdia Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Web Tmesa 

2011] 
 

   

204 

8. Bibliografia 

I. iPhoneA2 [iA2], http://iphonea2.com/2011/11/04/asi-esta-el-

mercado-respecto-a-uso-de-navegadores/#.Tu9HYDXj5ad,  

“Uso de navegadores, así está el mercado”. 

II. Gantt Project, http://www.ganttproject.biz/, descàrrega del 

programari Gantt Project 2.5.1. 

 

http://iphonea2.com/2011/11/04/asi-esta-el-mercado-respecto-a-uso-de-navegadores/#.Tu9HYDXj5ad
http://iphonea2.com/2011/11/04/asi-esta-el-mercado-respecto-a-uso-de-navegadores/#.Tu9HYDXj5ad
http://www.ganttproject.biz/

	Índex
	Índex de figures
	Índex de taules
	1.  Introducció
	2.  Informe de definició
	2.1. Raó
	2.2. Situació actual
	2.3. Objectius del projecte
	2.4. Abast
	2.5. Beneficis
	2.6. Visió general del sistema
	2.7. Metodologia utilitzada
	2.8. Avaluació de tecnologies
	2.9. Anàlisi d’impactes
	3.  Anàlisi de requisits
	3.1. Requisits funcionals
	3.2. Requisits no funcionals
	4.  Anàlisi lògica
	4.1. Model de casos d’ús
	5.  Disseny
	5.1. Arquitectura del sistema
	5.2. Diagrama de classes
	5.3. Disseny de la base de dades
	5.4. Disseny de la interfície d’usuari
	6. Proves
	7. Planificació i balanç
	7.1. Planificació inicial
	7.2. Planificació final
	7.3. Cost econòmic
	7.4. Conclusions
	7.5. Possibles ampliacions
	8. Bibliografia

	1

