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1.  Introducció 

1.1. Context 

Avui en dia, Internet fa temps que va deixar de ser simplement una eina on buscar 

informació, una eina de coneixement. Actualment és molt més que això, és un mitjà d’oci, 

de treball, de cultura i entre d’altres més, de vida. Les persones a mida que passa el temps 

utilitzen amb més freqüència Internet per a fer les seves tasques més quotidianes, com ara 

comprar al supermercat, comprar roba, electrodomèstics o inclús preparar viatges. 

 

Cada vegada es més freqüent que la gent organitzi les seves vacances o be viatges a través 

d’internet, en comptes de desplaçar-se a agències de viatges i que una altra persona els hi 

organitzi. Ja sigui perquè els hi surt més rentable, perquè els hi es més còmode o 

simplement perquè prefereixen fer-ho ells mateixos.  

El fet que no hi hagi cap agent de viatges quan estem decidint on anar, fa que les opinions 

de terceres persones o be imatges e informació que trobem per Internet ens decanti per un 

lloc o per un altre.  

 

Es per aquest motiu que els destins de vacances més comuns i els que no ho son tant, cada 

vegada més, inverteixen una major part del seu capital en crear pàgines web mostrant tota 

mena d’informació respecte al lloc. 

 

En la pàgina web del lloc es pot arribar a mostrar tot tipus d’informació com ara: els 

monuments o llocs més emblemàtics que s’han de visitar, activitats que es poden dur a 

terme durant l’estada, llocs on allotjar-se, oficines d’informació, la història d’aquell lloc per a 

saber una mica més sobre on anem ... En resum, qualsevol informació o imatge del lloc que 

pugui seduir o convèncer al turista, per anar-hi. 

És en aquest punt on el projecte portal web Turismo Tenerife agafa sentit, perquè 

consisteix en aplicar un nou disseny a un portal destinat al turisme i als turistes, on també 

s’afegiran noves funcionalitats, unes 40 aproximadament, i es millorarà el rendiment 

d’algunes de les ja existents. 

1.1.1. Quines causes han portat a terme el desenvolupament del projecte? 

Els principals motius que han dut a terme aquest projecte han sigut, modernitzar el portal 

amb un disseny més modern i visual que l’actual, fer més senzill el treball de creació de 

contingut en el portal per part de l’empresa contractant, millorar el rendiment d’algunes 

funcionalitats i afegir-ne de noves. 
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1.1.2. Quines són les metes del projecte? 

L’objectiu del desenvolupament del projecte és aconseguir que amb la remodelació estètica 

del portal, els usuaris que naveguin per ell, puguin trobar allò que volen d’una forma ràpida i 

còmode.  

Amb la remodelació de certes funcionalitats i la creació d’altres de noves, es pretén que el 

portal web sigui més complet, que disposi de més eines que pugui utilitzar l’usuari i que les 

que ja existien funcionin més ràpidament. 

Sense abstraure’ns, que el portal web del qual estem tractant, es un portal de Turisme, 

concretament de Tenerife i per tant l’objectiu primordial, la meta bàsica d’aquest projecte, 

es que totes les modificacions i canvis en el mateix portal puguin ajudar a recaptar un major 

nombre de turistes per l’illa de Tenerife, que en definitiva, es per a qui està destinat. 

1.2. Stakeholders 

En aquest apartat es definiran els actors que tenen relació amb el projecte, en termes que 

en faran ús d’ell o bé estaran implicats en el seu desenvolupament. 

Turismo Tenerife 

El client al qual se li està desenvolupant el projecte és l’empresa Turismo Tenerife.  

És una empresa que recull tota la informació turística de Tenerife, s’encarrega de 

promocionar l’illa, d’oferir la millor atenció al viatger durant l’estança, d’investigar quines 

són les previsions dels viatgers en arribar, però sobretot la seva funció primordial és la de 

promocionar i potenciar l’illa de Tenerife com a destí turístic. 

Trentia Consulting 

Aquest projecte a estat desenvolupat en l’empresa Trentia Consulting. És una empresa 

petita formada per 9 treballadors. 

Trentia Consulting, és una empresa nascuda en el 2006, formada per un equip de 

professionals multidisciplinaris i amb una dilatada experiència en el món de les tecnologies 

de la informació i en diversos sectors professionals. Especialistes en la integració i 

desenvolupament de software amb tecnologia Microsoft. 

Director del projecte 

La persona que ocupa aquest càrrec, és en Xavi Tirado Pampin, empleat de Trentia 

Consulting i cap del projecte, per tant és una de les principals parts interessades en què en el 

desenvolupament d’aquest evolucioni correctament. S’encarregarà de desenvolupar una 

part del projecte i supervisar el bon funcionament de la resta, elaborada per en Santiago 

Garcia Blanco, tot això seguint el rol de cap de projecte.  
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Ponent del projecte 

Aquest rol el portarà a terme el professor de la FIB, Miquel Barceló Garcia, el qual 

s’encarregarà de guiar i comprovar que el projecte es realitzi correctament, seguint les 

pautes marcades per la Facultat d’Informàtica de Barcelona. 

Desenvolupador  

Les persones encarregades del projecte seran en Xavier Tirado Pampin i l’alumne de la FIB, 

Santiago Garcia Blanco, el qual s’encarregarà de fer la major part del projecte. Aquest últim 

es beneficiarà del projecte pel fet que es tracta d’un TFG, el qual servirà per acabar la 

carrera  i rebre el títol universitari. El primer com s’ha mencionat prèviament, portarà a 

terme el rol de cap de projecte mentre que el segon, de programador. 

Usuaris 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest portal està destinat per a què qualsevol usuari 

pugui fer-ne ús d’ell, amb el qual es podrà beneficiar obtenint tota mena d’informació de 

Tenerife, ja siguin els serveis que tenen, els esports que es poden practicar, els llocs de culte 

que hi ha... 
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2. Estat de l’art  

2.1. Estudi de la sol·licitud 

Com he comentat prèviament, el client va manifestar la necessitat de renovar l’actual portal del 

què disposen, a causa del gran temps de càrrega de la majoria de pàgines del portal.  

A partir d’un estudi previ al desenvolupament del projecte, es va poder detectar que el causant 

d’aquest elevat temps de càrrega eren les mateixes funcionalitats de les pàgines, que feien 

servir processos molt costosos.  

Per posar-nos en el cas, trobem la funcionalitat del temps, aquesta mostra a l’usuari la 

informació meteorològica d’una certa ubicació de l’illa, de un camp de golf o bé d’alguna platja. 

La funcionalitat agafa les dades d’uns documents XML, que són generats per un servei de 

Windows, hi ha uns 15 documents aproximadament, un pels municipis de l’illa, un altre pels 

camps de golf i un altre per les platges, i cadascun d’aquests té una versió per cada idioma que 

té el portal. El comportament actual de la funcionalitat és el següent, la primera persona que 

entra a una pàgina del portal amb la funcionalitat, es descarrega tots els documents de l’idioma 

en què es troba, en comptes de llegir-lo directament de la carpeta del servidor on estan. 

Per aquest motiu podem veure, que encara que s’hagin de modificar bastantes funcionalitats, el 

comportament o l’ús que han de realitzar dins de la pàgina on estiguin situades es el mateix, i 

per tant, part del codi de l’antic desenvolupament el podríem aprofitar.  

No en totes, perquè algunes caldrà refer-les senceres per tal d’enfocar d’una altra manera el 

procediment que executen, a causa del seu excessiu temps de càrrega. 

2.2. Desenvolupament del projecte 

2.3. Conceptes tècnics 

A continuació es farà una breu descripció d’alguns dels significats que es consideren rellevants 

per tal de poder comprendre sense problemes el contingut del projecte. 

2.3.1. Web Part o element web 

Són elements que formen part de les pàgines elaborades amb Microsoft Sharepoint i que 

s’executen en el servidor on es troba allotjat el portal. En una mateixa pàgina podem trobar un 

munt de Web parts, cadascun amb una funcionalitat diferent o no, això depèn de l’ús que pel 

que estigui destinada la pàgina. Microsoft Sharepoint ens proporciona uns quants Web Parts 

per defecte, tot hi que també es poden crear de propis, que facin allò que l’usuari desitja. 

Els Web Parts poden tindre paràmetres que poden servir per canviar els seu comportament, el 

seu disseny, indicar la ubicació d’on agafar un cert fitxer.... L’usuari pot informar d’aquests 

paràmetres quan edita la pàgina on es troba el Web Part. Es per això que el fet de poder crear 

Web Parts personalitzats permet la possibilitat de fer un nombre immens de funcionalitats en 
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una pàgina. Tot el codi que realitza la funció d’un Web Part personalitzat es troba en el que 

anomenem, control d’usuari. 

En la següent imatge, podem veure ressaltada l’opció amb la qual l’administrador o bé 

l’encarregat d’introduir contingut al portal pot editar la pàgina per tal de configurar els Web 

Parts que te o canviar-li el seu disseny. 

  

Il·lustració 1: Editar pàgina 



   Portal Web Turismo Tenerife

16 
 

Aquest seria un exemple de Web Part, la seva funció és mostrar la 

informació del blog al qual associem a través dels seus paràmetres, 

on mostrem el títol del blog, la seva imatge principal i un enllaç per 

poder anar a la seva pàgina principal. 

 

  

 

En aquesta imatge podem apreciar una 
zona de Web Parts, dels quals podem 
veure com està afegit el que 
comentàvem, el del blog. Si 
seleccionem la fletxa de la seva 
renglera, podem veure un desplegable 
amb totes les opcions possibles a fer 

amb el Web Part.    

 

2.3.2. Controls d’usuari 

És un tipus d’element de Microsoft Sharepoint, en el qual com s’ha comentat abans, es defineix, 

es programa allò que l’usuari vol que faci l’element web en la pàgina on s’afegirà. El control 

d’usuari consta d’un fitxer on s’estableix el disseny visual que volem que tingui l’element (fitxer 

amb extensió .ascx) i un altre on especifiquem el comportament que tindrà (fitxer amb extensió 

.ascx.cs). 

 

Il·lustració 4: User Control del Web Part Blog 

 

Aquest seria un exemple del codi que fa 

servir un Web Part, en concret el del blog, 

vist en la secció anterior, per tant, és el 

codi de la imatge és el contingut del fitxer 

amb extensió .ascx.cs. 

 

 

Il·lustració 2: Web Part del Blog 

Il·lustració 3: Editar Web Part 

Il·lustració 5: Codi Web Part Blog 
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2.3.3. Columnes de lloc 

En Microsoft Sharepoint podem trobar biblioteques que emmagatzemen diferents continguts, 

com ara pàgines web o imatges, però també hi ha llistes d’elements. Tant les llistes com les 

biblioteques tenen columnes que indiquen el tipus de dades que tenen els seus elements, com 

ara, una columna comuna en les dues podria ser el títol de l’element. Quan creem una 

biblioteca o llista es creen un conjunt de columnes per defecte, però l’usuari té la possibilitat 

d’afegir-ne de noves, ja sigui creant una nova, per aquella llista o biblioteca en concret, o bé 

creant una columna de forma global, es a dir, que es pugui afegir en qualsevol llista o biblioteca 

del portal. 

Per crear una columna global, simplement hem d’anar a la secció de columnes globals que 

podem trobar dins la configuració de la pàgina del portal on ens trobem.   

 

Il·lustració 6: Link a les columnes de lloc 

 

         Il·lustració 7: Crear columna de lloc 

A dalt podem apreciar dos tipus de columnes de lloc ja creades i a la part superior esquerra 

l’opció per crear-ne una de nova. 

De columnes hi ha de diferents tipus: una línia de text, vàries línies de text, elecció, numero, 

moneda, data i hora, si o no... 

2.3.4. Tipus de contingut 

Entenem com a tipus de contingut, una col·lecció de camps o columnes que defineixen les 

propietats que té un element. Podem crear tipus de continguts a partir dels existents per 

defecte en Microsoft Sharepoint, dels quals heretarem els seus camps. Un tipus de contingut es 

pot aplicar als diferents elements d’una biblioteca per tal de què aquests disposin dels seus 

camps, això si cada element només pot estar associat a un únic tipus de contingut. 
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2.3.5. Disseny de pàgina 

Podem diferenciar dos tipus de dissenys, el dels Web Parts que es troben a la pàgina i el de la 

mateixa pàgina. Amb el significat de disseny de pàgina, ens referim a l’estructura que té la 

pàgina, la ubicació on es troben els Web Parts, si aquets són fixos o no. Els Web Parts en una 

pàgina poden estar ubicats de forma fixe en una ubicació d’aquesta, es a dir, aquella pàgina 

sempre disposarà d’aquells Web Parts en aquella lloc. O bé poden no estar fixats, la qual cosa la 

podem aconseguir indicant en la pàgina zones de Web Parts, en les quals l’encarregat de 

dissenyar el contingut de les pàgines podrà afegir els Web Parts que ell cregui en cadascuna de 

les zones de Web Parts que disposi la pàgina.  Aquest fet dona un gran dinamisme a les pàgines 

pel fet de poder canviar el seu comportament d’una manera senzilla i ràpida. 

 

Aquí podem veure com tenim la possibilitat de 

modificar el disseny de la pàgina en la qual ens 

trobem, per arribar fins aquí hem de seleccionar 

l’opció d’editar la pàgina, com hem mostrat 

prèviament.  

 

 

 

2.4. Estudi de mercat 

De pàgines de turisme en podem trobar moltes, però fetes amb Microsoft Sharepoint no en 

podem trobar tantes, perquè els projectes elaborats amb aquesta eina, són més comuns per 

intranets a causa del potencial que té Sharepoint com a gestor de documents.  

Aquest projecte es caracteritza per ser un portal de turisme i estar fet amb Microsoft 

Sharepoint. És per això, que per fer l’estudi de mercat i poder comparar el producte del 

projecte amb els seus dos punts principals, aquest apartat el dividirem en  dues seccions, els 

portals que estan fets amb Sharepoint i els que són de turisme. 

2.4.1. Portals amb Microsoft Sharepoint 

He escollit com a exemple aquests portals  perquè a part d’estar fets amb Microsoft Sharepoint, 

l’empresa que es va encarregar de fer-los és Trentia Consulting, es a dir, la mateixa que 

s’encarrega de desenvolupar el portal Web Turismo Tenerife i el cap de projecte que s’hi va 

encarregar és en Xavi Tirado Pampin, el mateix que porta aquest. Per tant, que millor exemple 

per poder veure el possible resultat del portal que es treballarà al llarg d’aquest projecte, que 

un parell de webs amb tants punts en comú com són Fedefarma i Serunion amb Turismo 

Tenerife. 

 

Il·lustració 8: Dissenys de pàgina 
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Fedefarma 

 

              Il·lustració 9: Portal de Fedefarma 

 

Aquesta és la web de l’empresa federació farmacèutica, la primera distribuïdora de 

medicaments de Catalunya. Com podem veure la pàgina d’inici és ben simple, la qual obliga a 

l’usuari a navegar per ella per poder arribar a obtenir la informació que necessita, però si 

naveguem una mica per ella, podrem veure que és un portal amb un nivell d’aprenentatge 

bastant baix pel fet que l’usuari pot trobar allò que busca sense gaires equivocacions. 

 

Serunion 

 

        Il·lustració 10: Portal de Serunion 

Aquesta web pertany a una companyia de restauració, si naveguem una mica per ella, podrem 

veure, l’igual que la de fedefarma que és bastant intuïtiva i no cal gaire temps per buscar allò 

que necessitem.  
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Però a diferència que l’anterior, en aquesta la pàgina d’inici ja ens aporta informació del portal i 

es un pas menys que l’usuari ha de fer per arribar al que vol de la web, per tant trobo que és 

més àgil i pràctica des del punt de vista de l’usuari. 

2.4.2. Portals de Turisme 

La finalitat d’aquest tipus de portals es com ja he comentat a la introducció, aconseguir recaptar 

clients, usuaris per al lloc al qual estigui fent propaganda la web. Per obtenir la seva meta 

mostren la quantitat de serveis que hi ha, mostren una agenda perquè es vegi el munt 

d’activitats que es poden fer... Com a exemple d’aquest tipus de portals, mostrarem un llistat 

dels que es consideren els més eficients del 2014. Per a calcular l’eficiència, s’ha utilitzat un 

sistema de paràmetres e indicadors, denominats “Indice de Calidad Web”(ICW), que permet 

valorar la qualitat d’un lloc web i el seu rendiment. L’estudi ha analitzat 127 indicadors agrupats 

en 12 paràmetres, entre els quals es troba, l’arquitectura de la informació, la usabilitat, el 

posicionament web... Del següent llistat analitzarem els dos primers portals, que són el de 

Galícia i Canàries.  

 

     Il·lustració 11: Classificació de pàgines de turisme 
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Turisme Galícia 

 

Il·lustració 12: Portal de turisme de Galícia 

La quantitat de dades en la pàgina inicial pot comportar una part dolenta, perquè l’usuari no les 

arribi a veure totes o abandoni la web per sentir-se atabalat, però al mateix temps si té 

paciència, pot trobar o sentir-se atret per Galícia sense necessitat de navegar gaire pel portal, ja 

que l’inici hi ha molta informació del lloc de destí. 

El grau d’aprenentatge el trobo més gran que el següent portal que analitzarem, perquè no 

totes les opcions estan al primer nivell, es a dir, per a què l’usuari trobi allò que necessita hi 

haurà moments que ho aconseguirà per mitjà de l’aprenentatge a base d’errors.  

Per la resta és un portal molt complet, ja que disposa d’un gran nombre de possibilitats perquè 

l’usuari resolgui els dubtes de si és Galicia el seu lloc de destí. 

Turisme Canàries 

 

Il·lustració 13: Portal de turisme de Canàries 
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En aquest portal podem destacar, la quantitat d’informació que la pàgina dóna només entrar al 

portal, això per una banda és bo, perquè sense necessitat de navegar pel portal l’usuari ja es pot 

fer una idea del que hi ha a Canàries, però per una altra banda tantes dades poden atordir-lo.  

Un altre aspecte a tindre en compte, no precisament bo, es  haver de fer scroll a la pàgina inicial 

per poder veure tot el contingut, perquè això podria fer que l’usuari no arribes a veure tota la 

informació de la pàgina. 

Però sobretot destacar que el contingut de la web no és ambigu, amb això vull dir, que l’usuari 

quan accedeix a qualsevol contingut del portal acaba trobant allò que tenia al cap, no es porta 

una sorpresa, per tant el grau d’aprenentatge que té l’usuari és baix. 

2.4.3. Comparació 

Partint que el contingut de les dues primeres pàgines amb les dues de turisme no és 

comparable, a continuació farem una petita taula valorant les pàgines anteriors, basant-nos en 

el tipus de contingut que espera trobar l’usuari en cadascuna d’elles. Sempre tenint en compte, 

que és el meu punt de vista i per tant no ho podem generalitzar. 

 

Pàgina Contingut Disseny Pàgina Navegació Total 

Fedefarma 7 7 7 21 
Serunion 8 8 8 24 

Turisme Galícia 8 6 7 21 
Turisme Canàries 8 8 8 24 
Taula 1: Comparativa entre els estudis de mercat 
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3. Abast del projecte 

3.1. Objectiu 

Els principals motius que han dut a terme aquest projecte han sigut, actualitzar el portal amb un 

disseny més modern i visual que l’actual, fer més senzill el treball de creació de contingut en 

aquest per part de l’empresa contractant, millorar el rendiment d’algunes funcionalitats i afegir-

ne de noves. 

 

L’objectiu del desenvolupament del projecte és aconseguir que amb la remodelació estètica del 

portal els usuaris que naveguin per ell, puguin trobar allò que volen d’una forma ràpida i 

còmode.  

Amb les modificacions de certes funcionalitats i la creació d’altres de noves, es pretén que el 

portal web sigui més complert, que disposi de més eines que pugui utilitzar l’usuari i que las que 

ja existien funcionin més ràpidament i un augment dels serveis a disposició del client. 

Sense abstraure’ns, que el portal web del qual estem tractant, és un portal de Turisme, 

concretament de Tenerife i per tant l’objectiu primordial, la meta bàsica d’aquest projecte, és 

que totes les modificacions i canvis en el mateix portal puguin ajudar a recaptar un major 

nombre de turistes per l’illa de Tenerife. 

 

A continuació podem veure dos imatges per poder diferenciar entre l’antic disseny i el nou i així 

fer-nos una idea del canvi. La imatge de l’esquerra fa referència a la web actual mentre que la 

de la dreta és la pàgina d’inici del nou portal. 

 

 
 

Il·lustració 15: Portal Turisme Tenerife actual 

  

Il·lustració 14: Portal Turisme Tenerife nou 
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Per tal d’aconseguir totes aquestes metes, caldrà diferenciar les principals tasques que hi haurà 

en el projecte: 

 

Redissenyar algunes de les funcionalitats existents: Per a poder esbrinar quins elements del 

portal cal refer a causa que el seu funcionament rellenteix el rendiment de les pàgines on es 

troben, farem servir una eina que ens permet veure el cost d’execució de les diferents parts del 

codi que formen aquella funcionalitat a tractar. Aquest mecanisme que farem servir, és una 

eina que disposa Microsoft Sharepoint, la plataforma on desenvoluparem el nou portal.   

 

 Crear noves funcionalitats: Hi ha funcionalitats que l’actual portal no disposa, per això primer 

de tot caldrà analitzar la documentació que ens ha facilitat el client per cadascun dels nous 

elements a implementar. Cal intentar realitzar el màxim nombre d’operacions en el servidor, 

per tal de guanyar velocitat en la banda del client. El nombre exacte de funcionalitats pot 

rondar les 40 aproximadament. 

 

Crear dissenys de pàgina: Aquest apartat està més encarat pel personal encarregat d’editar el 

contingut del portal, ja que el portal existent disposa d’un gran nombre de dissenys de pàgina 

molt ambigus degut a la seva semblança pel qual dificulta el treball dels editors. Llavor, la 

finalitat seria crear el mínim nombre de dissenys de pàgina.   

 

Migració del portal al nou servidor del client: Estaríem parlant de l’etapa final del projecte, 

quan el posem en producció. En aquesta tasca caldrà traspassar totes les bases de dades del 

portal al nou servidor del client, ja que tot el contingut de Sharepoint al cap i a la fi son bases de 

dades, des de les pàgines que podem consultar a les imatges que puguem trobar. També 

s’haurà d’instal·lar Microsoft Sharepoint, com els diferents paquets d’idiomes, ja que és un 

portal en sis idiomes diferents. 

3.2. Formulació del problema 

El client va veure la necessitat d’iniciar aquest projecte a causa dels següents aspectes: 

 Alguna pàgina del portal tenia un temps de càrrega excessiu a causa del comportament 

de les seus Web Parts. 

 Pel personal encarregat d’introduir contingut a les pàgines del portal, els hi resultava en 

certes ocasions més difícil del que hauria o hi dedicaven masses hores degut a la 

complexitat dels dissenys de pàgina.  

 Amb el pas del temps als responsables de la web han vist la necessitat d’afegir nous Web 

Parts com també de refer el disseny del portal, modernitzar-lo. 

 Renovar el servidor que utilitzen actualment per un de més potent. 
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3.3. Que diferencia un portal fet amb Microsoft Sharepoint? 

Un gran aspecte d’elaborar el portal amb Sharepoint, es la possibilitat de no tindre un disseny 

fixat per cada pàgina o l’opció de treure o afegir nous elements o funcionalitats a les pàgines. Es 

a dir, el dinamisme que pot tindre al portal. Quan parlem de funcionalitats o Web Parts, hem 

refereixo a diferents elements  com ara un buscador de serveis disponibles en l’illa de Tenerife, 

un mapa on es marquen els hotels més econòmics, la informació meteorològica d’un cert punt 

de Tenerife.....   

És un aspecte molt important perquè el dinamisme d’una pàgina web, el fet que no sempre 

mostri el mateix pot arribar a fer que l’usuari no es cansi de visitar-la, que li sembli nova cada 

vegada que entra. A part de la quantitat d’elements dels quals disposa; llistes per defecte de 

Microsoft Sharepoint, llistes personalitzades amb qualsevol tipus de camp que vulgui el 

desenvolupador, biblioteques d’imatges, de documents, una gran varietat de pàgines per 

defecte... Concloent, Microsoft Sharepoint té un gran potencial. 

3.4. Abast 

Aquest projecte com be s’ha comentat anteriorment, té com  a finalitat aconseguir que l’illa de 

Tenerife augmenti els seus ingressos. Això serà possible perquè en el portal a part de llocs 

culturals on el turista pot anar, també es mostren els diferents serveis que existeixen a Tenerife, 

amb una gran varietat. En el portal actual aquesta informació ja existeix, però el rendiment de 

certes pàgines d’aquest, que tenen un temps de càrrega excessiu pot desembocar a que molts 

turistes deixin de navegar pel portal i per tant no s’assabentin de la gran quantitat d’activitats 

que es pot fer a Tenerife. 

Es per això que a arrel de la millora de rendiment del portal, en quant a temps de càrrega de les 

pàgines o que els cercador de serveis vagin més ràpid, podem aconseguir que certes activitats 

que abans quedaven en la ignorància pel turista, ara les coneguin, pel simple fet que el portal 

sigui més àgil i l’usuari es senti còmode navegant per ell. I que així a mesura que passa el temps 

aquest portal es pugui convertir en un dels principals mecanismes de Tenerife per guanyar 

diners i poder sortir d’aquesta etapa de crisi que esta vivint el país.  

3.5. Obstacles i solucions 

3.5.1. Obstacles  

Desconeixement de la tecnologia 

La gran majoria d’eines que s’han de fer servir per poder treballar en aquest projecte no les he 

fet servir mai, factor que comportarà que durant el temps que hem dugui aprendre el seu 

funcionament, l’avanç en el projecte no serà gaire significatiu. En quant a eines hem refereixo 

tant a programes com a llenguatges de programació. 
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Funcionalitats ja implementades 

Del portal actual, hi ha funcionalitats que es mantindran de l’antiga empresa que es va 

encarregar de la seva elaboració i de les quals moltes d’elles caldrà modificar perquè s’adaptin 

als nous dissenys, a les noves funcionalitats o bé per millorar el rendiment que donen al portal. 

El que comportarà entendre i manipular el codi de terceres persones, circumstancia que depèn 

com, pot arribar a ser molt costosa. 

Distància amb el client 

A vegades una reunió presencial pot ajudar molt més i ser molt més clarificadora i productiva 

que una a distància. La llunyania a l’hora de donar respostes a dubtes o  bé de plantejar algun 

problema pot dur més temps i no deixar certs temes del tot clar. 

Compatibilitat amb els diferents navegadors d’internet 

El portal serà públic, qualsevol persona hi podrà accedir, per tant s’ha de dissenyar perquè sigui 

compatible amb el màxim nombre de navegadors possible, fet que pot comportar un gran 

nombre de conflictes tenint en compte que uns exploradors són més compatibles amb uns 

llenguatges que amb uns altres, per tant caldrà testejar-ho en els màxims navegadors possibles. 

3.5.2. Solucions 

Companys de treball 

La que pot ser la solució o la porta de sortida a la majoria d’aquests problemes, és el fet de dur 

a terme el projecte en una empresa, la qual cosa hi ha persones que ja tenen molta experiència 

amb les eines que per mi seran noves o s’han trobat milers de vegades amb conflictes que  hem 

trobaré per primera instancia. A part de què durant un temps m’instruiran en aquells 

llenguatges que desconeix-ho.   

Documentació 

El client ens proporcionarà una documentació molt detallada per a poder fer el nou 

desenvolupament del portal. 

3.6. Metodologia  de treball 

La metodologia emprada per al desenvolupament d’aquest projecte ha sigut la metodologia 

SCRUM. És una metodologia de desenvolupament molt simple, que requereix un treball dur 

perquè no es basa en el seguiment d’un pla sinó en l’adaptació continua a les circumstàncies del 

projecte. Consisteix a elaborar el producte de forma incremental a través d’iteracions breus 

anomenades sprint. 

El fet que s’escollís aquesta metodologia va ser la magnitud del projecte, ja que cal que el client 

vagi verificant de forma gradual, allò que anem fent, per tal que a l’hora de posar en producció 

el portal web, hi hagin el menor número de bugs possibles.  
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Per tant vam pactar reunions via skype o en el pitjor dels casos per telèfon, cada 3 setmanes 

aproximadament, on prèviament pugem la versió estable del producte uns dies abans perquè a 

l’hora de la reunió ens indiqui quins aspectes cal arreglar o millorar.  

A part de les reunions al final de cada sprint, també cal mencionar que ens posem en contacte 

via mail setmanalment per possibles dubtes o per mantenir el contacte i donar-li feedback. 

 

      Il·lustració 16: Representació metodologia SCRUM 

3.7. Eines de treball 

Durant el transcurs del projecte no farem servir un únic tipus d’eines, cal diferenciar les eines 

que s’utilitzaran per a crear el projecte, per desenvolupar-lo i les eines que farem servir per 

poder mantenir un seguiment de com va evolucionant el projecte o per donar un feedback al 

client. 

3.7.1. Eines de desenvolupament 

La principal eina per poder dur a terme el projecte es Microsoft Sharepoint 2010, la qual és la 

plataforma que emprem per crear el portal. Però amb la que elaborarem tot el seu contingut, és 

Microsoft Visual Studio 2010, programa amb qui desenvolupem els diferents webparts de la 

pàgina, maquetem les pàgines, retoquem els estils d’aquestes ...   

Tot hi que fem servir de moltes altres, les més rellevants:  

Microsoft Sharepoint Designer, per retocar algun estil o editar algun element de la pàgina. 

Microsoft Sql Server , a través d’on treballem les bases de dades del sistema.  

Event viewer, eina del servidor on s’allotja el portal, amb el qual podem veure mes 

detalladament els errors que pugui donar la pàgina. 
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3.7.2. Eines de seguiment 

Durant el projecte caldrà un feedback amb el client al final de cada iteració i entre una iteració i 

un altre per alguna consulta que calgui fer-li , ja que aquest resideix a Tenerife i nosaltres a 

Barcelona, les reunions en persona es fan bastant difícils, per tant caldrà fer ús d’eines com el 

correu electrònic, skype o el mateix telèfon, per mantenir el contacte i poder avançar 

satisfactòriament en el projecte.  

 

També fem servir una eina interna de l’empresa allotjada en la intranet d’aquesta, anomenada 

Timetracker, on cal introduir les hores dedicades a cada tasca feta durant el dia amb una breu 

descripció per així tindre un seguiment intern del projecte o en el cas de què es pactes amb el 

client, enviar-li per tal que pugui veure l’evolució que ha tingut el projecte. 

 

Per la gestió de bugs, un cop ens trobem en la fase de producció, la qual el client ja podrà entrar 

contingut en el portal i veure el comportament real de cadascuna de les pàgines i de les seves 

funcionalitats, farem servir l’eina web, BugTracker.  

On el client podrà fer-nos arribar errors que hagi trobat, preguntes sobre el funcionament 

d’alguns webparts  o inclús millores, funcionalitats no plantejades en l’acord inicial del projecte. 

 

3.8. Mètode de validació 

Com ja he comentat prèviament, amb la metodologia emprada, la supervisió del projecte serà 

continua, no passarà més d’un mes sense que el client ens faci saber del seu feedback, amb la 

finalitat d’arribar a la fase final del projecte amb un nombre mínim d’elements a corregir. 

Aquest feedback el podrem tindre via skype, per correu o bé per telèfon. Per tal de validar el 

correcte funcionament de la part entregada.  

Al final de cada sprint, el client s’encarregarà de testejar el producte final de la iteració per tal 

d’assegurar-se que els dissenys s’apliquen bé, les funcionalitats no tinguin un comportament 

erroni... 

Com a mètode per a validar el correcte funcionament del resultat de cada iteració, el client 

escollirà un interval de dos a tres usuaris, encarregats d’introduir contingut en el portal, per 

veure si  el producte respon sense cap problema a les dades introduïdes per aquests usuaris. Es 

a dir, els tests es basaran en estadístiques, mesuraran els problemes potencials que han tingut 

aquests usuaris a l’hora d’introduir dades al portal.  
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4. Planificació temporal 

4.1. Planificació general 

4.1.1. Calendari 

El projecte té una durada aproximada de nou mesos, amb l’inici en el dia 1 de setembre del 

2014 i la data fi, el 22 de juny del 2015. És un projecte que com es pot veure, no es va iniciar un 

cop va arrencar l’assignatura de GEP, sinó que es va començar en el moment que vaig començar 

a treballar en Trentia, empresa encarregada de desenvolupar el producte i on actualment estic 

treballant.  

Durant el primer mes de contracte, la meva jornada laboral era de 6 hores setmanals, a partir 

del segon mes de treball el meu contracte va ser modificat perquè hem pogués dedicar a 

jornada completa, fins al dia d’avui.  

Al tractar-se duna planificació temporal cap la possibilitat que la planificació del projecte, com la 

data d’entrega d’aquest puguin variar. 

4.1.2. Consideracions globals 

L’envergadura, dificultat del projecte i la necessitat que el client té perquè estigui enllestit o 

pugui començar a utilitzar-lo en una fase beta implica que el director del projecte Xavier Tirado 

Pampin i director tècnic de Trentia, hagi tingut de desenvolupar la plantilla SB0 i la pàgina 

mestra del portal. Tot hi que aquestes no van ser desenvolupades per mi en un inici, he hagut 

d’entendre-les i de modificar-les en bona part al llarg del projecte, ja sigui per millores 

demanades pel client com per algun bug que ens va comunicar. 

4.2. Descripció de les tasques 

4.2.1. Posada en marxa 

En aquesta fase inicial el director del projecte, es va encarregar durant una setmana, d’explicar-

me les nocions bàsiques de Microsoft Sharepoint com del projecte de Tenerife.  Es a dir que la 

tasca va consistir en reunions diàries amb el director del projecte. Aquesta tasca no té una 

dependència de cap altre.  

4.2.2. Iteracions de desenvolupament 

El projecte consta d’una gran quantitat de pàgines que cal remodelar quant a estil i 

funcionalitats que la composen o noves que se li vulguin afegir, a part, també cal tenir en 

compte les noves plantilles que cal crear. Entenem com a plantilles o dissenys de pàgina, 

aquelles configuracions que poden tindre les pàgines, a través dels seus paràmetres i per mitjà 

dels quals es pot modificar tant el contingut d’aquestes com el seu disseny. 

Aquesta és la part amb més feina del projecte, la qual aproximadament pot estar enllestida en 

uns 4 mesos. Es difícil de predir amb exactitud, degut a que el treball que ens anirem trobant en 

el portal no segueix cap patró, es a dir, cada tasca serà diferent de l’anterior. 
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En el projecte hi haurà tantes iteracions com pàgines o plantilles s’hagin de treballar. El grau 

de dificultat de les plantilles s’especifica pel nombre de paràmetres dels quals disposi, mentre 

que el grau de dificultat de les pàgines vindrà marcat pel nombre de funcionalitats que tingui i 

quan de complexes siguin aquestes. A dia d’avui el client ha especificat les següents plantilles i 

pàgines, en les quals es trobaran un grup de funcionalitats, on a continuació s’esmentaran 

algunes d’elles:  

Plantilles: SB0, FC, ST1, S1 i producto. 

Pàgines: Home Turismo, Home Convention Bureau, Home Film Comission, Home Premsa, Home 

Investigación, Home trade, Home Corporativa, Contacto, Agenda, pàgina mapa, master page. 

Funcionalitats: Buscador de serveis en el portal, Activitats recomanades en l’illa, Funció 

meteorològica, agenda amb els seus respectius filtres de cerca, galeria d’imatges, reproducció 

de vídeos en la mateixa pàgina, mapa on es senyalitzaran serveis que l’usuari busqui o 

seleccioni, servei de mail de contacte, cercador de contingut de la pàgina..... 

Un cop ens endinsem més en l’especificació del projecte esmentarem cadascuna d’aquestes 

pàgines i funcionalitats amb detall.   

L’estructura de cada sprint serà la mateixa sigui una pàgina o una plantilla. Cada iteració serà 

dependent de la seva predecessora pel fet que es una única persona qui treballa en elles, 

exceptuant la plantilla SB0 i la master page que s’encarregarà de fer-les el director del projecte, 

i per tant succeirà el mateix que amb les altres elaborades per mi, la segona dependrà de la 

primera. Llavors les iteracions estaran formades per les següents tasques: 

Primera tasca 

Estudiarem la documentació facilitada pel client sobre l’element del portal que estiguem 

desenvolupant. 

Segona tasca 

Posar-nos en contacte amb el client, per tal d’assegurar-nos que allò que hem entès sigui 

correcte, solucionar algun dubte que hagi pogut sorgir durant la lectura de la documentació o 

bé per si el client vol aclarir alguna cosa abans d’iniciar la iteració. 

Tercera tasca 

Consisteix a desenvolupar aquell element del portal que hem estat treballant en les tasques 

anteriors. Aquesta tasca és la que més variarà depenent de l’element que estiguem 

desenvolupant. Les plantilles que cal invertir més temps per programar són, la SB0, per la seva 

dificultat a causa de les configuracions que pot arribar a tindre i la FC, aquesta perquè serà el 

meu primer contacte amb Microsoft Sharepoint i com es lògic requerirà un temps major que la 

resta per adaptar-me a tot aquest entorn, nou per mi.   
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Quant a la duració, podem trobar pàgines que fan servir funcionalitats ja creades en altres, les 

quals el cost en maquetar la pàgina i afegir les funcionalitats el podríem estimar en un dia 

aproximadament , d’altres que tenen unes funcionalitats més específiques, com ara l’agenda, 

on s’han de programar tots els filtres per a buscar esdeveniments en aquesta o la pàgina inicial 

del portal, Home turismo, el treball s’estima entre una i dos setmanes.  

Quarta tasca 

La tasca final de la iteració es basa en mantindré una reunió amb el client per tal que ens doni 

feedback del desenvolupat dut a terme en l’sprint. En cas que s’hagi de corregir algun bug 

detectat pel client tornaríem a la tercera tasca. 

4.2.3. Migració del portal 

Fora del treball en el mateix portal, caldrà diferenciar un altre tipus de procés ha portar a terme 

en el projecte, la migració del portal al servidor del client, ja que tota la fase de 

desenvolupament s’estarà realitzant en un servidor de l’empresa. Aquest procés serà 

dependent de les iteracions de desenvolupament del portal, un cop acabades questes ja 

podrem pujar el producte al servidor del client.  En aquesta iteració, la qual tindria una duració 

de 10 dies, podem distingir les següents tasques: 

Primera tasca  

En aquesta tasca s’Instal·larà Microsoft Sharepoint amb els paquets dels sis idiomes en els quals 

estarà disponible la web. També caldrà realitzar tots els mecanismes de configuració perquè el 

portal sigui accessible des d’un navegador d’internet i que les bases de dades de Microsoft 

Sharepoint estiguin associades al portal.  

Segona tasca 

Tot hi que aquest projecte consisteixi en la construcció del nou portal web de turismo de 

Tenerife, el que podríem considerar “l’antic” segueix estant en funcionament i hi ha gent que 

segueix treballant en ell creant noves entrades o nous continguts. Com que tota aquesta feina 

no volem que es perdi caldrà  fer un procés que ens permeti agafar tot aquell contingut nou des 

d’una data especificada pel client, de la base de dades del portal antic, el que es troba en 

funcionament, cap al nou. Aquesta tasca consisteix en elaborar aquest procés. 

Tercera tasca 

Aquesta última tasca de la iteració, consisteix a pujar e instal·lar la solució del projecte elaborat 

en Microsoft Visual Studio 2010 en el servidor de l’empresa encarregada del desenvolupament.  
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Aquesta última iteració s’anirà repetint freqüentment des del moment que configurem el portal 

en el servidor del client, perquè mentre aquest va editant el contingut de tots aquells llocs del 

portal que li hem pujat, nosaltres anirem desenvolupant d’altres que queden per fer o modificar 

a causa d’errors o millores, i un cop acabats els pujarem repetint aquesta última tasca. Al final 

d’aquest sprint rebrem el respectiu feedback de la iteració per part del client. 

4.2.4. Millores i correcció de Bugs 

Un cop el projecte estigui instal·lat en el servidor del client, aquest ja podrà començar a editar el 

contingut, utilitzar totes les funcionalitats i plantilles implementades, crear llistes... 

 Tot i que al final de cada iteració en l’etapa de desenvolupament entregàvem al client una 

versió estable d’allò que s’havia elaborat perquè la testeges i ens donés una valoració, un cop 

comenci a treballar en el seu servidor hi una probabilitat molt elevada que apareguin bugs. Tot i 

que el bon funcionament seria dividir en iteracions cada bug que es trobi el client això és molt 

complicat perquè no sabem el nombre d’errors que podrà haver-hi. És per això que 

considerarem aquesta etapa com una única iteració, la qual podrem realitzar en paral·lel 

mentre desenvolupem altres funcionalitats en el portal, perquè pot haver-hi moments en què 

no es reportin error o millores però no per això aquesta iteració estarà tancada.  

És depenent com ja s’ha comentat del procés de migració i la seva durada no es pot 

determinar perquè depèn del contingut que vulgui afegir el client un cop finalitzat el treball 

base, el fet en les iteracions del portal, tot i que si ens basem en què el client no afegirà més 

contingut, podem predir que la seva duració serà la d’uns 3 mesos. 

4.2.5. Procés pel canvi de disseny de pàgina 

El client un cop va començar a treballar amb el contingut del portal, va veure que la gran 

quantitat de pàgines existents feia que fos un treball quasi impossible canviar el disseny de 

pàgina de totes elles de forma manual, per aquesta raó va encarregar un procés que ho fes de 

forma automàtica. Aquest procés s’encarregarà d’aplicar els estils i afegir les funcionalitats que 

el client demani. És una iteració amb una certa dificultat es per això que la seva durada s’estima 

en al voltant d’una setmana. L’inici d’aquest procés és depenent de la migració del portal, 

perquè fins que no estigui operable al seu servidor el client no podrà fer ús d’aquest. 

4.2.6.Documentació 

La part documental del projecte s’iniciarà amb l’assignatura gestió de projectes(GEP) , on a 

partir de set lliuraments al llarg d’un mes aproximadament, s’aniran  realitzant part de la 

documentació. Cadascun del contingut  com les dates d’entrega dels lliuraments queda 

especificat en el material facilitat pel personal docent que dirigeix l’assignatura.  

Aquest apartat no disposa de cap dependència de cap altre tasca i pot anar-se fent en paral·lel 

amb el desenvolupament del portal. 



   Portal Web Turismo Tenerife

33 
 

4.2.7. Preparar la defensa 

Aquesta fase consisteix a  fer un estudi de tota la documentació del projecte, preparar aquelles 

parts del projecte que es volen mostrar com a prova del seu correcte funcionament i realitzar 

una presentació en PowerPoint per acompanyar l’explicació en la defensa del TFG davant del 

tribunal. La seva duració s’estima al voltant de 2 mesos, des de que el portal es dóna per 

enllestit fins a la presentació del projecte davant del tribunal. 

És l’etapa final del projecte i depèn de totes les tasques que el conformen, ja sigui la 

documentació per defensar el que forma la memòria del projecte, com del desenvolupament 

del portal, per poder mostrar el seu funcionament.  

4.3. Valoració d’alternatives i pla d’acció 

Aquest és un projecte d’una gran envergadura on el client pot anar afegint nous encàrrecs, de 

fet des d’ençà que es va començar a treballar en el projecte ja ha inclòs alguna nova 

funcionalitat  i alguna pàgina més del portal a remodelar, com ara el procés de canvi de disseny 

de pàgina, es per aquest motiu que el portal en si, acabat a un 100% depèn del que tingui al cap 

modificar el client, es per això que de cara al lliurament final del projecte s’establirà fins a un 

punt perquè estigui estable i presentable i en el cas que puguin estar més funcionalitats de les 

esperades doncs millor, però sempre partint que el que es presenti per defensar el projecte, 

estigui estable i disponible amb contingut, el qual poder mostrar i veure com es comporta. Per 

tant podem assegurar que el projecte estarà finalitzat per la data estimada anteriorment en la 

secció calendari. 

Quant als problemes sorgits a partir del meu desconeixement en les tecnologies per 

desenvolupar el projecte, els diferents companys de treball, tenen una gran experiència sobre 

totes elles, pel qual no serà un obstacle per a poder finalitzar el producte per la data prevista. 

4.4. Recursos 

Al llarg de tot el projecte es faran servir els següents recursos: 

4.4.1. Hardware 

 Ordinador portàtil DELL 

 Servidor de desenvolupament 

 Servidor de producció 

4.4.2. Software 

 Microsoft Office 2010: Word , Project, Power Point. 

 Enterprise Architect. 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

 Microsoft Sharepoint 2010. 

 SQL Server. 

 Sistemes Operatius: Windows 7, Windows Server 2008(servidor desenvolupament) i 

Windows Server 2012(servidor producció). 
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4.5. Diagrama de Gantt 

 

Il·lustració 17: Diagrama de Gannt 
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Il·lustració 18: Tasques del projecte 
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5. Gestió econòmica i sostenibilitat 
Per tal d’assegurar-nos que el projecte que durem a terme és viable, cal fer el seu respectiu 

estudi econòmic per decidir si es pot tirar endavant o la seva producció podria produir més 

costos que beneficis i per tant no seria beneficiós desenvolupar-lo. 

Per poder fer aquest estudi cal tindre en compte tots els recursos necessaris per al 

desenvolupament del projecte. 

5.1. Identificació dels costos 

5.1.1. Costos directes per activitat 

En aquest apartat assignarem el cost i el rol de la persona que desenvolupa cadascuna de les 

activitats que apareixien en el diagrama de Grannt mostrat en la secció de planificació temporal. 

5.1.1.1. Rols 

En bona part dels projectes i participen diverses persones, les quals no tenen per què realitzar 

un mateix paper, unes es dediquen a portar a terme unes tasques mentre que d’altres en fan 

unes de diferents, això és el que anomenem rols. 

En el projecte actual podrem trobar tres tipus de rols, cada rol té una retribució econòmica 

diferent, això es a causa de les responsabilitats que ha d’assumir cadascun d’ells i aquesta 

retribució ve marcada per la política de l’empresa encarregada de desenvolupar el projecte, en 

aquest cas per Trentia Consulting. 

El Cap de projecte, és l’encarregat de dirigir i planificar el projecte com també de controlar la 

seva correcta evolució. En aquest cas, aquest paper el porta a terme en Xavier Tirado Pampin. El 

seu cost per hora és de 40€. 

Programador, és la persona o persones encarregades de desenvolupar el projecte. Els 

encarregats d’aquesta tasca són el Xavier Tirado Pampin, també cap de projecte, i l’estudiant de 

la Facultat d’Informàtica de Barcelona, Santiago Garcia Blanco. El seu cost per hora és de 25€. 

Analista, és qui serà l’encarregat de elaborar la documentació del projecte i preparar la defensa 

de cara al tribunal del TFG. El seu cost per hora és de 32€. 

Per tant la taula de rols amb els seus respectius preus seria la següent: 

Rols Cap de projecte Analista Programador 

Cost hora(€) 40 32 25 
Taula 2: Cost dels rols que intervenen al projecte 

5.1.1.2. Taula de cost per activitat 

A continuació definirem una taula on a cada activitat que es dura a terme al llarg del projecte se 

li assignarà el rol de la persona encarregada de fer-la, la duració que té i el seu cost econòmic. 
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Cal tindre en compte en el moment de calcular el nombre d’hores de desenvolupament al dia, 

que durant el primer mes de contracte, el programador Santiago Garcia Blanco no realitzava 

jornada completa, la seva jornada laboral es componia de 6 hores al dia. Mentre que la del 

director del projecte, Xavier Tirado Pampin era de 8 hores al dia.  

Activitat Rol Temps estimat(h) Cost(€) 

Posada en marxa Cap de projecte i 
Programador 

40 + 30 1.600 + 750 

Desenvolupament del 
portal 

   

Master Page Cap de projecte 40 1.600 
Plantilla FC Programador 158 3.950 

Plantilla SB0 Cap de projecte 248 9.920 
Home Turismo Programador 80 2.000 

Agenda Programador 112 2.800 
Plantilla S1 Programador 32 800 

Plantilla ST1 Programador 32 800 
Plantilla Producto Programador 48 1.200 
Home Convention 

Bureau 
Programador 32 800 

Home Film Comission Programador 8 200 
Home Premsa Programador 24 600 
Home Trade Programador 8 200 

Home Investigación Programador 24 600 
Home Corporativa Programador 56 1.400 

Contacto Programador 32 800 
Pàgina mapa Programador 56 1.400 

Migració al servidor 
de producció 

Instal·lar Microsoft 
Sharepoint amb els 
paquets d’idiomes 

Programador 8 200 

Procés de migració de 
continguts del portal 

actual al nou 

Programador 64 1.600 

Pujar e instal·lar la 
solució del projecte 

Programador 8 200 

Millores i correcció de 
bugs 

Programador 536 3.350*1 

Procés de canvi de 
disseny de pàgina 

automàtic 

Programador 24 600 

Documentació Analista 256 4.096*2 
Preparar la defensa Analista 128 1.024*2 

TOTAL  2084 42.490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3: Cost de les tasques i subtasques del projecte 
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A continuació mostrarem una taula amb un resum de les hores i dels costos de les fases que 

composen el projecte. 

Fase del projecte Dedicació(hores)   Cost (€) 

Cap de projecte Analista Programador 

Posada en marxa 40 0 40 2.350 
Desenvolupament del portal 288 0 702 29.070 

Migració al servidor de 
producció 

0 0 80 2.000 

Millores i correcció de bugs 0 0 536 3.350*1 
Procés de canvi de disseny de 

pàgina automàtic 
0 0 24 600 

Documentació 0 256 0 4.096*2 
Preparar la defensa 0 128 0 1.024*2 

Total 328 384 1382 42.490 
Taula 4: Resum del cost de les tasques del projecte 

*1L’apartat de bugs i millores no es pot especificar el seu cost exacte, perquè les hores 

estipulades fan referència a l’interval de temps que dedicarem per corregir errors del 

desenvolupament o bé a realitzar les millores demanades pel client.   

Els bugs ja vindran inclosos en el cost del projecte mentre que les millores, cadascuna tindrà el 

seu propi cost per tant fins que no les demani el client no es podran valorar. Per tant estimarem 

que del total d’aquesta secció ¾ parts seran dedicades a corregir errors i la resta a millores.  

*2En la documentació i preparació  de la defensa passa el mateix cas, ens passarem l’interval 

especificat en el diagrama de Grannt, però al fer-ho fora de l’horari laboral de la feina no ens 

dedicarem les 8 hores que tindria una jornada laboral, el temps que farem servir per a la 

primera  serà ½  i de la segona ¼ del temps especificat. 

5.1.2. Costos indirectes 

Connexió a Internet 

La connexió que farem servir ja està contractada per l’empresa, es a dir, que no ha sigut 

contractada específicament per aquest projecte. Podem suposar que l’amplada de banda que 

farem servir és d’un 20%. El cost mensual d’internet és de 60€. 

Infraestructura 

El servidor de desenvolupament té un cost de 3000€. 

L’ordinador portàtil personal de la feina amb el qual hem connectaré al servidor per 

desenvolupar el projecte té un cost de 650 €. 
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Tant al servidor de desenvolupament com l’ordinador portàtil, no s’han comprat específicament 

per aquest projecte, per tant s’estipularà el seu cost en un %, que fa referencia al seu ús en el 

projecte. 

El servidor de producció és del client, per tant no es pot considerar un cost del projecte. 

Software 

Trentia Consulting disposa actualment d’una subscripció a MSDN que li dona  accés a tot el 

software que cal per al desenvolupament del projecte. El seu cost anual és de 3000 €. A l’igual 

que abans el seu cost en el projecte s’estimarà amb un %.  

L’ordinador portàtil fa ús de Microsoft Windows 7, el qual entra en la subscripció de MSDN.  

Al servidor de desenvolupament té instal·lat un Microsoft Windows Server 2008 amb una 

màquina virtual VMWare Server. Quant al primer entra dins de la subscripció mencionada 

anteriorment, mentre que el segon és gratuït. 

L’SQL Server, Microsoft Sharepoint, Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, Microsoft 

Sharepoint Designer entren dins de la llicència de MSDN.  

Transport 

El transport es basaria en el trajecte des de la ubicació on visc fins a l’oficina, però al anar 

caminant no s’aplica cap cost. 

Oficina de treball 

Lloc on es desenvoluparà el projecte i on no es tindran en compte les despeses de la llum, aigua, 

calefacció entre d’altres. 

Presentació del projecte 

Aquest apartat té en compte la impressió i enquadernació del projecte, amb les seves 

respectives copies. Estimem l’extensió del treball a unes 160 pàgines, cadascuna a un cost de 

0,05€(enquadernació inclosa), i cal tindre en compte que farem 4 còpies, tres pels membres del 

jurat i una pel director del projecte. 
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5.1.3. Amortitzacions 

Les amortitzacions en un projecte és un tema fonamental per saber si aquest es viable per a qui 

l’ha de portar a terme. Perquè no sempre els recursos que calen per portar endavant un 

projecte els cobreix el propi projecte, però tot hi així poden ser interessants perquè potser es 

poden aplicar en un futur en d’altres. En aquest apartat es suma també la visió del cap de 

projecte per saber si els recursos del projecte en estudi podran tindre una nova funció en futurs 

projectes. 

Trentia Consulting no ha tingut la necessitat d’invertir diners per a comprar hardware o 

software per a dur a terme aquest projecte, tant les llicències de les quals disposa com el 

hardware ja els tenien prèviament, a part que no és fa un ús exclusiu d’elles per aquest 

projecte, sinó que també s’utilitzen per altres. Per tant estaríem parlant de quin % es fa servir 

d’aquests, per a poder desenvolupar el portal de Turismo de Tenerife. 

5.1.4. Contingències   

Com a pla de contingència del projecte reservarem una part del pressupost tant dels costos 

directes com indirectes, concretament un 5%. Per tant quedaria de la següent manera: 

Concepte Percentatge Cost del concepte(€) Cost contingència(€) 

Costos directes 5 42.490 2.124,5 
Costos indirectes 5 806.5 40,4 

TOTAL   2.165 
Taula 6: Costos directes i indirectes tenint en compte el pla de contingència 

5.1.5. Imprevistos 

En els projectes sempre hi són presents els riscos, consisteixen en una combinació de 

restriccions i incertesa que poden desembocar en pèrdues per l’empresa o persona encarregada 

de desenvolupar el producte.  

Concepte Ús(%) Cost(€) Cost Estimat(€) 

Connexió a 
Internet 

20 60 12 

Infraestructura 
-Servidor 10 3000 300 
-Portàtil 25 650 162,5 

Software 10 3000 300 
Transport 0 0 0 

Oficina de treball 0 0 0 
Presentació del 

projecte 
100% 0,05 32 

TOTAL   806,5 
Taula 5: Costos indirectes del projecte 
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Per això es molt important d’estudiar els possibles imprevistos que pot tindre el projecte 

perquè no ens agafin desprevinguts en meitat de la seva producció. Algun dels possibles riscos 

que ens podríem trobar en l’actual projecte serien: 

Mala estimació de la data de lliurament 

Fixar una data d’entrega molt justa podria comportar que el projecte patís retards i per tant un 

augment de cost  que el client podria no acceptar. La possibilitat que es doni aquest risc és del 

25% pel fet que una gran part del desenvolupament ja esta fet i el client ja ha començat a 

introduir contingut. Pel que fa a l’entrega com a projecte final de grau la possibilitat encara és 

més baixa perquè es presentarà una part estable i de suficient entitat per ser un TFG. Però no 

per això vol dir que sigui improbable que es doni el cas, ja que la meva inexperiència amb les 

eines de desenvolupament com s’ha comentat en apartats anteriors o la possibilitat que el 

client afegeixi noves funcionalitats, fa que aquest risc s’hagi de tindre en compte. Podríem  

estimar uns 5 dies de retard respecte a la data  de lliurament.  Això equivaldria a 40 hores més. 

Problemes d’infraestructura 

Al llarg del desenvolupament del projecte poden sorgir incidències, com que algun ordinador o 

servidor s’avariï, però en cas que passes hi ha altres ordinadors disponibles que actualment no 

estan en funcionament com també hi ha un parell de servidors més, l’únic cost que hauríem de 

córrer és el temps de restaurar la base de dades del servidor de desenvolupament  on s’estava 

portant a terme el projecte. Aquesta tasca estaria estimada com a feina del cap de projecte amb 

un cost de 40€ l’hora i una probabilitat d’un 5%. I amb un temps estimat de 2 hores. 

La taula dels costos de risc queda definida de la següent manera: 

Risc Risc(%) Rol Hores 
dedicades 

Cost 
concepte(€) 

Cost risc(€) 

Data de 
lliurament 

25 Programador 40 25 1.000 

Problemes 
infraestructura 

5 Cap de 
projecte 

2 40 80 

TOTAL     1.080 
Taula 7: Costos dels imprevistos del projecte 
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5.2. Estimació dels costos 

Tenint en compte els punts anteriors, es pot estimar que el cost total queda definit de la 

següent manera: 

Concepte Cost(€) 

Costos directes 42.490 
Costos indirectes 806,5 

Contingència 2.165 
Riscos 1.080 
TOTAL 46.541,5 

   Taula 8: Cost total del projecte 

5.2.1. Conclusió 

Tenint en compte que el cost que haurà de pagar l’empresa és el salari de 2 treballadors, dels 

quals un està contractat com a treballador en pràctiques i el seu preu per hora és de 7.8€. Es fa 

un projecte més que viable. 

5.3. Control de gestió 

Per mesurar el cost real del projecte farem servir una eina que es troba en la intranet de 

l’empresa, anomenada TimeTracker. Aquesta eina permet enregistrar totes les tasques que es 

fan durant el projecte amb las seves respectives hores per tasca i una petita descripció per 

cadascuna d’elles. Per tant a través d’aquesta, podem tindre un control de totes les iteracions 

que es van realitzant en el projecte. També podrem veure a mesura que va avançant el seu 

desenvolupament, si ens estem desviant de les hores establertes en un principi o bé la nostra 

previsió era correcta. 

Un cop finalitzi el projecte, ja podrem saber les despeses reals dels  costos directes i dels riscos 

que vam estimar, per tant caldrà calcular el cost real total del projecte i comparar-lo amb el que 

s’havia pressupostat en un inici. 

Si es dónes la situació que el cost final del projecte fos major que el que s’ha pressupostat, 

caldria mirar si  amb el que s’havia calculat prèviament amb els riscos es cobreix, si no tindríem 

que mirar si amb el pressupost de contingència ho podríem cobrir. En cas que no sorgeixi cap 

imprevist o sorgeixi algun d’ells però no tots, el pressupost que s’havia destinat per ells pot 

entendres com a part de la partida de contingència. 
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A mesura que el projecte vagi avançant es podrà determinar les desviacions emprant el següent 

mecanisme: 

 Desviament en la realització d’una subtasca en preu = (cost estimat – cost real) * consum 
hores real  

 Desviament d’un recurs en preu = (cost estimat – cost real) * consum real  
 

 Desviament en la realització d’una subtasca en consum = (consum hores estimat – consum 
hores reals) * cost estimat  

 Desviament en la realització d’una subtasca en consum = (consum estimat – consum reals) * 
cost real  

 

 Desviament per volum en vendes = (vendes reals – vendes pressupostades) * marge estimat  

 Desviament per marge de vendes = (marge real – marge estimat) * quantitat de vendes  
 

Desviaments en imports totals 
  

 Desviament total en la realització de subtasques = total cost estimat subtasca – total cost 
real subtasca.  

 Desviament total en recursos = total cost estimat recurs – total cost real recurs  

 Desviament total vendes = total vendes pressupostades – total vendes reals  

 Desviament total costos fixes = total cost fix pressupostat – total cost fix real  
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6. Sostenibilitat 
En aquesta secció tractarem d’avaluar la sostenibilitat del projecte, ho farem a través de tres 

aspectes, l’econòmic, el social i l’ambiental. 

6.1. Econòmica 

Per tal d’avaluar aquesta part caldrà fer referència als costos tant materials com humans. Pel 

que fa al primer, el capital que s’ha invertit en els recursos del projecte no és exclusiu d’aquest, 

perquè es reutilitzaran en projectes per altres empreses o per tasques de la pròpia empresa, per 

tant per aquest aspecte és un cost assumible. Mentre que pel fet del cost dels recursos humans, 

només hi treballaran 2 persones, de les quals una d’elles treballa amb un contracte de 

pràctiques i per tant el seu cost serà menor que al d’un treballador fix.  

El cost del projecte si tenim en compte tot el que engloba, difícil d’imaginar si no hem vist mai 

un portal amb Microsoft Sharepoint, és un projecte bastant competitiu. Possiblement si 

busquéssim podríem trobar algun altra empresa que el fes més econòmic però possiblement no 

disposaria de l’experiència que tenen els professional que formen part de Trentia Consulting.  

Pel que fa a futures modificacions al portal, cadascuna d’elles tindrà un cost individual, es a dir 

formaria part d’un pressupost diferent. 

Per tal de realitzar el projecte en menor temps podríem contractar a una persona més en 

pràctiques però això podria encarir el projecte, perquè tot hi que moltes tasques es farien en 

menys hores caldria pagar el salari d’un nou programador. 

Cada tasca a desenvolupar s’ha indicat en el temps que respecte a la dificultat que comportava 

excepte les primeres que també influïa el desconeixement de l’entorn de treball i calia un cert 

temps d’adaptació i aprenentatge.    

6.2. Social 

El context en què es troba avui en dia el país és molt complicat, degut a la crisi que hi ha hagut 

en els últims anys en tots els sectors professionals en major o menor mida i que encara existeix, 

tot hi que dóna la sensació que es comença a sortir.  

Aquest projecte pot ser un mitjà perquè l’illa de Tenerife pugui recaptar una major quantitat 

d’ingressos en forma de turistes que puguin ser a trets a causa del portal que té com a fi aquest 

projecte. El portal que està en funcionament actualment necessita un canvi perquè disposa 

d’alguna que una altra carència, com també un rendiment en certes pàgines per sota de 

l’esperat, fet que pot produir que molta gent acabi desconeixent certs serveis dels quals disposa 

Tenerife i per tant es perd una possible inversió que podria ser molt necessària vist el context 

en què es troba avui en dia el país. 

Aquest projecte té com a finalitat a part de recaptar turistes, que tots aquells que hi vagin, 

sàpiguen de tot els serveis, activitats o llocs culturals que existeixen en Tenerife.  



   Portal Web Turismo Tenerife

45 
 

6.3. Ambiental 

En el projecte com a recurs físic només caldrà un ordinador portàtil i dos servidors, dels quals el 

servidor de desenvolupament s’utilitza per altres projectes, mentre que l’ordinador portàtil ja té 

dos anys aproximadament i s’ha fet servir per altres projectes, per tant, tant un com l’altre 

estan bastant amortitzats. Pel que fa al servidor del client desconeixem els detalls. Quant a la 

documentació, tot ho treballem sense imprimir en paper, a no ser que sigui indispensable, i en 

cas de fer-ho ho fem amb papers reciclats per disminuir el cost mediambiental.  

En cas de què el projecte no es tractes d’un TFG el cost ambiental seria menor a causa de què la 

impressió de la documentació i les seves còpies per la defensa davant el tribunal no serien 

necessàries. 

Certes funcionalitats d’aquest projecte o procediments que trobem en elles, podrien fer-se 

servir en d’altres. De fet algun problema que ens hem trobat al llarg de la implementació hem 

pogut solucionar-ho mirant la implementació d’altres projectes. I per últim també remarcar, 

que les persones encarregades de portar a terme el projecte no tenen la necessitat d’agafar cap 

mitjà de transport per arribar al lloc de treball, perquè poden anar caminant des de la seva 

residència i per tant no contribueixen en augmentar la contaminació ja existent en el planeta. 

6.4. Taula de sostenibilitat 

En la següent taula s’establirà una valoració de cadascun dels factors de sostenibilitat, en funció 

dels apartats anteriors. 

Sostenibilitat Valoració(sobre 10) 

Econòmica 7 
Social 7 

Ambiental 8 
TOTAL 22 

     Taula 9: Comparació dels aspectes de sostenibilitat del projecte 
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7. Microsoft Sharepoint 

7.1. Que és Microsoft Sharepoint? 

Consisteix en un conjunt d’eines de Microsoft enfocades en fer més eficient la productivitat 

empresarial. El principal objectiu de Sharepoint és augmentar la productivitat i l’accés a la 

informació oportuna. Algunes de les característiques més rellevants que podríem destacar 

serien: 

 Permet crear un gran ventall de solucions empresarials, com ara, intranets, extranets,  

portals web, aplicacions web...   

 És una gran eina de col·laboració i participació. 

 És un molt bon gestor de contingut, permet crear i gestionar d’una forma senzilla i 

ràpida documents, arxius i contingut web.  

 Té la possibilitat de treballar conjuntament amb altres eines de Microsoft com bé 

podrien ser Microsoft Excel, InfoPath... 

 Permet realitzar tasques de business intelligence. 

Una de les característiques amb la qual destaca més que la resta de productes que tenen una 

certa similitud amb ell, és la seva potencia pel que fa a la gestió de contingut. Ofereix seguretat i 

maneig d’informació i documents, permetent controlar les seves versions, quins usuaris tenen 

accés a elles i la forma d’adjuntar-los a fluxos de treball.  

L’arquitectura de Sharepoint 2010, que es que farem servir en aquest projecte, vindria a estar 

formada per Microsoft Sharepoint Foundation, el que en l’antiga versió era Microsoft 

Sharepoint Services, i per Microsoft Sharepoint Server 2010, el que en l’antiga versió era 

Microsoft Sharepoint 2007. 

A continuació podem veure un diagrama de l’arquitectura esmentada anteriorment.

 

          Il·lustració 19: Estructura deSharepoint 2010 versió 1 



   Portal Web Turismo Tenerife

47 
 

7.2. Productes Microsoft Sharepoint 

Microsoft Sharepoint disposa de diferents productes per a poder-li treure el millor partit 

possible, dels quals farem servir en la seva totalitat o parcialment els següents. 

7.2.1. Microsoft Sharepoint Designer 

És la principal eina específicament dedicada, de la qual disposa Microsoft Sharepoint per al 

disseny web i la gestió de les pàgines que tenen els diferents llocs o sites.  

Tot hi que el disseny de les pàgines també el puguem configurar amb Microsoft Visual 

Studio, l’entorn amb el qual es programen les solucions de Microsoft Sharepoint, Microsoft 

Sharepoint Designer  disposa d’eines que ens permeten veure en temps de disseny l’aspecte 

de la pàgina a mesura que l’usuari la va modificant, amb l’avantatge que l’usuari pot veure 

un aspecte molt similar al que veurà un cop publiqui la pàgina. 

Doncs com podem veure, aquesta eina és un editor WYSIWYG (What You See Is What You 

Get), ja que permet a l’usuari veure en temps real el disseny que la pàgina tindrà un cop es 

trobi penjada en el lloc corresponent. 

A través d’aquesta eina podem navegar per les diferents seccions que disposa el portal, en el 

cas d’aquest projecte. On com podem veure en la següent imatge, es mostren en la part 

inferior esquerra totes les carpetes de la secció en la qual ens trobem i a la part esquerra el 

seu contingut. En aquest cas hem seleccionat la carpeta de pàgines per poder editar-ne una. 

 

          Il·lustració 20: Navegació en Microsoft Sharepoint Designer 

I com s’ha comentat anteriorment, un dels avantatges que té aquesta eina respecte a 

l’edició del disseny de pàgines en Microsoft Visual Studio és el de veure el resultat en temps 

real, com podem apreciar en la següent captura, en la part superior es troba el codi i en la 

part inferior el resultat d’aquest. 
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                  Il·lustració 21: Edició de codi en Microsoft Sharepoint Designer 

7.2.2. Microsoft Sharepoint Server 

És un conjunt integrat de programes d’aplicacions de servidor que ajuden a equips a millorar 

la seva productivitat i eficàcia. És una plataforma de col·laboració empresarial, que permet a 

totes persones involucrades en l’ecosistema de l’empresa puguin compartir continguts que 

formin part del procés de negoci de l’empresa, on el contingut pot ser arxius, imatges, 

àudios, reports... 

Microsoft Sharepoint per a poder administrar el seu contingut, disposa de l’eina anomenada 

administració central de Sharepoint, amb la qual podrem crear aplicacions web, definir la 

base de dades amb la qual estan associades aquestes, configurar el/els dominis amb els 

quals poder accedir a l’aplicació, crear metadades, pujar noves solucions que s’integrin amb 

la nostra aplicació web...  

 

       Il·lustració 22: Administració central de Sharepoint 

Sharepoint permet crear vàries aplicacions web, cadascuna assignada a un port diferent. 

Cadascuna d’aquestes aplicacions pot estar formada per un conjunt de sites, els quals, 

poden estar formats per sub-sites, però un d’aquests ha de ser el site principal, anomenat 

arrel.  
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Cadascuna d’aquestes aplicacions web ha d’estar associada a alguna base de dades de 

Sharepoint, en la qual es trobarà tota la informació del portal, ja siguin sites, documents, 

pàgines, llistes, usuaris... Ja que al cap i a la fi tot el contingut de Sharepoint es troba 

emmagatzemat en bases de dades. 

En la següent imatge podem veure la seva arquitectura. 

 

Il·lustració 23: Estructura de Sharepoint Server 2010 

Existeixen dues versions com podem veure, que són la Enterprise i la Standard. On la 

diferència principal que podem treure entre les dues és el seu contingut, la versió Enterprise 

és més completa. Com podem veure en la imatge anterior eines com InfoPath, Perf Point, 

Access, Visio o Excel només les podem fer servir en l’entorn de Sharepoint si disposem d’una 

versió Enterprise. Per tant Sharepoint Enterprise estaria enfocat cap a un entorn més tècnic, 

un entorn que requereixi un elevat nombre de recursos.  

Sharepoint Server 2010 inclou un conjunt de serveis que permeten compartir recursos entre 

diferents aplicacions web. Aquests serveis s’anomenen service applications. Permet que 

cada aplicació web pugui fer servir serveis diferents tot hi estan en el mateix servidor, això 

proporciona granularitat. 

 

Il·lustració 24: Esquema dels servidors en Sharepoint 
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7.2.3. Microsoft Sharepoint Foundation 

 

És una tecnologia versàtil que les unitats de negoci de totes les mides i les organitzacions 

poden utilitzar per augmentar l’eficàcia dels processos empresarials i millorar la 

productivitat de l’equip. Permet la possibilitat que les persones tinguis accés a tots aquells 

documents o informació que necessitin, sense importar la seva ubicació geogràfica. 

Els llocs o sites basats en Sharepoint Foundation 2010, anomenats llocs de Sharepoint, 

eleven l’emmagatzemament d’arxius a un nou nivell i proporcionen comunitats per la 

col·laboració en grup que permeten als usuaris col·laborar en documents, tasques i 

esdeveniments, i fan que resulti més senzill compartir contactes i altres informacions. 

Proporciona una plataforma bàsica per la creació d’aplicacions basades en  web de gran 

flexibilitat i escalabilitat que permeten satisfer les canviants i creixents necessitats 

empresarials. 

Sharepoint Server 2010 es basa en Sharepoint Foundation 2010 ambdós comparteixen una 

gran quantitat de similituds en l’arquitectura. Sharepoint Server proporciona un major 

nombre de funcions i serveis a nivell d’aplicació. També compte amb diferents i més amplies 

funcions de gestió de perfils d’usuari. En la següent imatge podem veure d’una manera més 

clarificadora com els fonaments de Sharepoint Server es sostreuen de Sharepoint 

Foundation. 

 

Il·lustració 25: Estructura de Sharepoint 2010 versió 2 
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7.3. Diferències entre Microsoft Sharepoint Server i Microsoft Sharepoint 

Foundation 

La diferència principal, és que Microsoft Sharepoint Server va ser creat partint de la base de 

Microsoft Sharepoint Foundation. 

Sharepoint Foundation és la tecnologia bàsica de Sharepoint Server, està pensada per petites o 

mitjanes empreses o departaments que necessitin una solució econòmica bàsica o inicial per 

col·laborar de forma segura en la web. 

En canvi Sharepoint Server està pensat per aquelles organitzacions que desitgen implementar 

una plataforma de col·laboració empresarial per tots els seus tipus de contingut. 

Totes les característiques disponibles en Sharepoint Foundation també estan disponibles en 

Sharepoint Server. 

Es a dir, Sharepoint Foundation l’entenem com la tecnologia que pot resoldre el problema d’un 

departament però quan cal construir una plataforma transversal de productivitat i col·laboració 

en una organització, llavors és quan requerim l’ús de Sharepoint Server. 

A continuació poder fer-nos una idea més visual, podem veure una imatge global de totes les 

funcions de l’ecosistema de Sharepoint, de les quals en negreta es troben les que cobreix 

Sharepoint Foundation. 

 

  Il·lustració 26: Funcions disponibles en Sharepoint 2010 
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7.4. Productes similars 

A continuació s’explicaran breument alguns productes amb una certa similitud a Microsoft 

Sharepoint, productes que es podrien prendre com a alternatives tenint en compte un dels 

principals inconvenients que té Microsoft Sharepoint, l’elevat cost de les seves llicències. 

7.4.1. Alfresco 

Alfresco és un sistema d’administració de continguts empresarial(ECM). És una alternativa Open 

Source i està desenvolupada amb Java, basat en estàndards oberts i d’escala empresarial per 

sistemes operatius com Windows Unix Solaris i algunes versions de Linux. 

Està dissenyat per usuaris que requereixen un alt grau de modularitat i rendiment escalable. 

Inclou un repositori de continguts, que fa el mateix paper que una unitat compartida, fet que 

exclou la necessitat d’instal·lar qualsevol aplicació d’escriptori de creació addicional. 

Algun dels  tipus de solucions que ofereix són: 

 Gestió de documents 

 Gestió de contingut web 

 Gestió d’imatges 

 Gestió de registres 

 

       Il·lustració 27: Interfaç de Alfresco 
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7.4.2. Nuxeo 

Nuxeo actua essencialment com un repositori de documents. És un producte Open Source i està 

desenvolupat en Java i basat en estàndards oberts i d’escala empresarial per sistemes operatius 

com Windows i sistemes operatius similars a Unix. Destaca pel seu rendiment escalable i la seva 

elevada modularitat, fet que provoca que els canvis impliquen un cost menor. 

Algun dels  tipus de solucions que ofereix són: 

 Gestió de documents 

 Gestió de contingut web 

 Gestió d’imatges 

 Gestió de registres 

 

Il·lustració 28: Interfaç de Nuxeo 
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8. Especificació del sistema 
En aquesta secció es detallaran part dels casos d’ús que podem trobar en el funcionament del 

portal com també el model de dades, el qual ve definit pel mateix Microsoft Sharepoint amb 

totes les seves taules on emmagatzema la informació necessària pel seu correcte funcionament.  

Per últim també definirem el model de comportament del sistema a través d’alguns diagrames 

de seqüència relacionats amb els casos d’ús que haurem comentat prèviament. 

Per poder realitzar els següents apartats s’han hagut de definir els actors que interactuaran amb 

el sistema, els quals són els següents; 

Administrador 

Aquest paper el duem a terme el director del projecte i jo, és l’usuari encarregat de què tot el 

funcionament del portal sigui l’adequat i que tot allò que s’ha desenvolupat funcioni 

correctament  

Usuari editor de contingut 

És l’encarregat d’introduir tot el contingut del portal, és a dir, és el personal que puja les 

imatges, els documents, qui crea les pàgines dels diferents sites, qui maqueta les pàgines... 

Visitant web 

Aquest paper el desenvolupen tots aquells usuaris que visiten el portal ja sigui per conèixer més 

de Tenerife, perquè volen anar-hi o per qualsevol altre motiu. 

8.1. Model de casos d’ús 

Podem entendre com un cas d’ús com un conjunt de passos o activitats que s’han de dur a 

terme per poder realitzar un cert procés. 

En aquest apartat exposarem els casos d’ús que defineixen les accions que creiem més comuns 

o importants dins del funcionament del portal, on cadascun d’ells vindrà acompanyat d’una 

descripció dels passos que el conformen. 
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8.1.1. Diagrama de casos d’ús 

 

8.1.1.1. Gestió del site 

 

Il·lustració 29: Diagrama de casos d'ús de gestió del site 

Cas d’ús 1: Crear llista o biblioteca 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol crear o importar una llista. 

Escenari d’èxit principal:  

1. El sistema mostra tots els mètodes per a crear una nova llista. 

2. L’actor escull el tipus de llista que vol crear. 

3. L’actor introdueix el nom que vol que tingui la llista. 

4. El sistema guarda la nova llista. 

Flux alternatiu:     

     1a. L’actor vol afegir una nova biblioteca. 

     1a1. L’actor introdueix el nom de la biblioteca. 

     1a2. El sistema guarda la nova biblioteca. 
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     2a. L’actor escull importar una llista. 

     2a1. A través de l’explorador de fitxers l’actor escull la llista que desitja importar. 

     Es torna al punt 4. 

3a. El nom de la llista no és correcte o bé perquè existeix o bé perquè té un caràcter estrany. 

        Es torna al punt 3. 

Cas d’ús 2: Editar una llista 

Actor principal: Administrador, Editor contingut 

Precondició: L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol editar alguna llista del site on es troba. 

Escenari d’èxit principal:     

1. L’actor selecciona la llista que pretén editar. 

2. L’actor selecciona l’opció de configuració de la llista. 

3. L’actor afegeix un nou camp a la llista 

4. El sistema guarda els canvis efectuats. 

Flux alternatiu:             

 

      2c L’actor desitja exportar la llista. 

      2c1. L’actor selecciona exportar a Excel 

      2c2. L’actor seleccionar on vol guardar la llista. 

      S’acaba el cas d’ús. 

 

    2d L’actor pretén afegir un nou element a la llista. 

    2d1. L’actor omple els camps del nou element de la llista. 

    2d2. El sistema guarda el nou element en la llista. 

    S’acaba el cas d’ús. 

 

 2e L’actor vol eliminar un element de la llista. 

 2e1. L’actor selecciona l’element que vol eliminar. 

 2e2. El sistema guarda els canvis. 

 S’acaba el cas d’ús. 

 

   2f. L’actor vol editar un element de la llista 

   2f1. L’actor selecciona l’element de la llista que desitja editar. 

   2f2. L’actor modifica el/els camps que vol. 

   2f3. El sistema guarda els canvis. 

     S’acaba el cas d’ús. 
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      3a L’actor vol eliminar la llista 

      3a1. L’actor selecciona que vol eliminar la llista. 

      3a2. El sistema elimina la llista 

      S’acaba el cas d’ús 

 

      3b L’actor vol eliminar un camp de la llista 

      3b1. L’actor selecciona el camp que desitja eliminar. 

      3b2. L’actor elimina el camp seleccionat. 

      3b3. El sistema guarda els canvis sobre la llista. 

   S’acaba el cas d’ús 

Cas d’ús 3: Gestió biblioteca de documents 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol afegir o eliminar un document. 

Escenari d’èxit principal:     

1. L’actor vol afegir un nou document. 

2. El sistema mostra un explorador de fitxers on l’actor pot escollir quin document vol afegir. 

3. L’actor omple els camps d’informació del document que vol pujar. 

4. El sistema guarda l’element afegit. 

Flux alternatiu:     

       1a. L’actor vol eliminar un document. 

       1a1. L’actor selecciona l’element a eliminar. 

   1a2. El sistema guarda els canvis efectuats en la biblioteca. 

Cas d’ús 4: Gestió biblioteca d’imatges  

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol afegir o eliminar una imatge. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’actor vol afegir una nova imatge. 

2. El sistema mostra un explorador de fitxers on l’actor pot escollir quina imatge vol afegir. 

3. L’actor omple els camps d’informació de la imatge que vol pujar. 

4. El sistema guarda l’element afegit. 

Flux alternatiu:     

       1a. L’actor vol eliminar una imatge. 

       1a1. L’actor selecciona l’element a eliminar. 

   1a2. El sistema guarda els canvis efectuats en la biblioteca. 
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Cas d’ús 5: Gestió de sites  

Actor principal: Administrador, Editor contingut  

Precondició: L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol crear un nou site. 

Escenari d’èxit principal:   

1. L’actor omple el formulari de configuració del nou site. 

2. El sistema guarda les modificacions del nou site.   

Flux alternatiu:   

      1a. L’actor vol eliminar un site. 

      1a1. L’actor accedeix a l’entorn de configuració del site per eliminar-lo. 

      1a2 El sistema guarda els canvis, 

      S’acaba el cas d’ús. 

Cas d’ús 6: Afegir pàgina 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol afegir una nova pàgina en el site. 

Escenari d’èxit principal:     

1. Indica el nom de la nova pàgina. 

2. El sistema comprova que les dades son correctes i guarda la nova pàgina. 

Flux alternatiu:  

       2a. El sistema mostra un missatge d’error degut a que el nom té algun caràcter incorrecte.       

       Es torna al punt 1 



   Portal Web Turismo Tenerife

59 
 

8.1.1.2. Casos d’ús d’una pàgina 

 

Il·lustració 30: Diagrama de casos d'ús d'una pàgina 

Cas d’ús 8: Gestionar pàgina 

Actor principal: Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol editar el contingut de la pàgina. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’usuari seleccionar editar la pàgina per modificar els webparts que conté aquesta. 

2. El sistema mostra els webparts que té la pàgina que l’usuari ha editat. 

3. L’usuari seleccionar el webpart que vol editar. 

4. Canvia els paràmetres que creu pertinents del webpart que ha escollit. 

5. El sistema guarda els canvis. 
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Flux alternatiu:   

1a. L’usuari vol editar les propietats de la pàgina. 

1a1 L’usuari edita les propietats de la pàgina. 

1a2 El sistema mostra l’usuari les propietats de la pàgina. 

1a3. L’usuari modifica aquella propietat de la pàgina la qual vol canviar o afegir el seu valor. 

1a4. El sistema guarda els canvis 

S’acaba el cas d’ús. 

 

1a2a. El sistema no pot guardar les propietats modificades de la pàgina. 

1a2a1. El sistema mostra un missatge d’error perquè els valors entrats en les propietats 

modificades no son vàlids. 

Es torna al punt 1a1. 

 

1b. L’usuari vol veure les propietats de la pàgina. 

1b1. L’usuari selecciona veure les propietats de la pàgina, per poder veure aquelles que li 

interessin. 

1b2. El sistema mostra l’usuari les propietats de la pàgina. 

S’acaba el cas d’ús. 

 

1c. L’usuari vol eliminar la pàgina. 

1c1. L’usuari selecciona l’opció d’eliminar la pàgina. 

1c2. El sistema guarda els canvis. 

S’acaba el cas d’ús. 

1d. L’usuari no pot editar la pàgina 

1d1. El sistema no permet que l’usuari editi la pàgina perquè està sent editada per un altre. 

S’acaba el cas d’ús. 

 

3a. L’usuari vol eliminar un webpart. 

3a1. L’usuari selecciona el webpart a eliminar. 

3a2. El sistema guarda els canvis. 

S’acaba el cas d’ús.    
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3b. L’usuari vol afegir un nou webpart a la pàgina. 

3b1. L’usuari selecciona afegir un nou webpart en la zona de webparts de la pàgina que desitji. 

3b2. El sistema mostra les biblioteques de webparts disponibles. 

3b3. L’usuari selecciona el webpart que vulgui de la biblioteca de webparts. 

3b4. El sistema afegeix el webpart. 

3b3. L’usuari edita els paràmetres del webpart perquè el seu comportament s’adeqüi al que ell 

vol. 

3b4. El sistema guarda els canvis. 

S’acaba el cas d’ús.  

 

Cas d’ús 9: Publicar pàgina 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut, 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol publicar la pàgina perquè sigui visible per la resta d’usuaris. 

Escenari d’èxit principal:     

1. L’usuari selecciona l’opció de publicar la pàgina. 

2. El sistema guarda els canvis efectuats per l’usuari en aquella pàgina i la publica. 

Cas d’ús 10: Canviar disseny de pàgina 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor pretén canviar el disseny de pàgina de la pàgina on es troba. 

Escenari d’èxit principal:     

1. L’usuari selecciona la pàgina la qual vol canviar el disseny de pàgina. 

2. El sistema mostra la pàgina. 

3. L’usuari edita la pàgina. 

4. El sistema mostra a l’usuari la pàgina en format edició. 

5. L’usuari selecciona l’opció de dissenys de pàgina i selecciona aquell que més s’adapti al nou 

format que vol donar-li a la pàgina. 

6. El sistema guarda el nou disseny d’aquella pàgina. 

7.  

Flux alternatiu:   

3a. L’usuari no pot editar la pàgina. 

3a1. La pàgina esta sent editada per un altre usuari. 

        S’acaba el cas d’ús. 
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Cas d’ús 11: Desprotegir pàgina 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor vol desprotegir una pàgina perquè pretén modificar el seu contingut.  

Escenari d’èxit principal:     

1. L’actor selecciona la pàgina a desprotegir. 

2. El sistema desprotegeix la pàgina. 

 

Flux alternatiu:  

1a. El sistema no pot desprotegir la pàgina. 

 1a1. La pàgina ja es troba desprotegida per un altre usuari. 

 

8.1.1.3. Casos d’ús dels Webparts 

 

Il·lustració 31: Diagrama de casos d'ús dels WebParts 

Cas d’ús 12: Veure Webpart 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut, Visitant web 

Precondició:  No calen precondicions. 

Disparador: L’actor vol veure el webpart de la  pàgina. 

Escenari d’èxit principal:     

1. L’actor accedeix a la pàgina la qual té el webpart. 

2. El sistema mostra la pàgina amb el seu contingut, on es troba el webpart que l’actor vol 

veure. 
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Cas d’ús 13: Editar Webpart 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador:  L’actor pretén modificar els paràmetres del webpart per tal de canviar el seu 

comportament. 

Escenari d’èxit principal:     

1. L’actor edita la pàgina on es troba el webpart. 

2. El sistema mostra tots el webparts d’aquella pàgina. 

3. L’actor edita el webpart que vol modificar. 

4. El sistema mostra tots els paràmetres que té el webpart. 

5. L’actor modifica els paràmetres que creu convenients. 

6. El sistema guarda els canvis. 

Flux alternatiu:  

1a. L’actor no pot editar la pàgina 

1a1. La pàgina està sent editada per un altre usuari. 

S’acaba el cas d’ús. 

 

4a. El webpart no disposa de paràmetres. 

Es torna al punt 2. 

 

6a. El sistema no pot guardar els canvis. 

6a1. El sistema mostra un error indicant que algun paràmetre té un valor incorrecte. 

 Es torna al punt 4. 

8.1.1.4. Procés de migració de dades de pàgines a les seves variants 

El projecte disposa també d’un parell de processos, els quals va demanar el client per poder 

agilitzar la maquetació de les pàgines del portal amb el seu disseny i els webparts 

corresponents. Això es degut a que no només s’havien de maquetar les pàgines de l’espanyol 

sinó també la dels altres cinc idiomes més en què està el portal. 
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Il·lustració 32: Diagrama de casos d'ús  del procés de migració de dades de pàgines a les seves variants 

Cas d’ús 14: Migració de dades a variants de la pàgina actual 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor pretén migrar dades de la pàgina actual a les seves pàgines equivalents en 

altres idiomes. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’actor selecciona el procés de migració de dades de pàgines a les seves variants. 

2. El sistema mostra el formulari de migració de dades de pàgines. 

3. L’actor indica l’opció pàgina en l’apartat tipus de migració i configura la resta del formulari 

per migrar les dades que vol. 

4. El sistema migra la informació especificada per l’usuari i guarda els canvis. 

5. El formulari pren els valors per defecte que tenia a l’inici. 

Flux alternatiu:  

4a. No es migra la informació de les pàgines indicades. 

4a1. El sistema mostra un missatge d’error. 

 Es torna al punt 2. 
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Cas d’ús 15: Migració de dades a variants de les pàgines del site 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor pretén migrar dades de la pàgina actual a les pàgines equivalents en altres 

idiomes de les pàgines que es troben en el mateix site que la pàgina actual i tinguin el mateix tipus 

de contingut. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’actor selecciona el procés de migració de dades de pàgines a les seves variants. 

2. El sistema mostra el formulari de migració de dades de pàgines. 

3. L’actor indica l’opció pàgines del site a la seva variant  en l’apartat tipus de migració i 

configura la resta del formulari per migrar les dades que vol. 

4. El sistema migra la informació especificada per l’usuari i guarda els canvis. 

5. El formulari pren els valors per defecte que tenia a l’inici. 

Flux alternatiu:  

4a. No es migra la informació de les pàgines indicades. 

4a1. El sistema mostra un missatge d’error. 

 Es torna al punt 2. 

Cas d’ús 16: Migració de dades a les pàgines del site actual 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor pretén migrar dades de la pàgina actual a les pàgines que es troben en el 

mateix site i tinguin el mateix tipus de contingut. 

Escenari d’èxit principal: 

1. L’actor selecciona el procés de migració de dades de pàgines a les seves variants. 

2. El sistema mostra el formulari de migració de dades de pàgines. 

3. L’actor indica l’opció pàgines del site actual  en l’apartat tipus de migració i configura la 

resta del formulari per migrar les dades que vol. 

4. El sistema migra la informació especificada per l’usuari i guarda els canvis. 

5. El formulari pren els valors per defecte que tenia a l’inici. 

Flux alternatiu:  

4a. No es migra la informació de les pàgines indicades. 

4a1. El sistema mostra un missatge d’error. 

 Es torna al punt 2. 
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8.1.1.5. Procés de maquetació de pàgines massiu 

 

Il·lustració 33: Diagrama de casos d'ús  del procés de maquetació de pàgines massiu 

Cas d’ús 17: Addició de webparts massiu 

Actor principal:  Administrador, Editor contingut 

Precondició:  L’actor ha iniciat sessió amb les seves credencials i ha estat validat pel sistema. 

Disparador: L’actor desitja maquetar les pàgines d’un site i les seves variants d’idioma, amb un 

determinat disseny de pàgina i un grup de webparts per defecte . 

Escenari d’èxit principal:     

1. L’actor selecciona el procés de maquetació de pàgina massiu. 

2. El sistema mostra el formulari de maquetació massiu de pàgines. 

3. L’actor configura el formulari per tal de què el procés apliqui els disseny de pàgina i els 

webparts que ell vulgui, a les pàgines i a les variants d’aquestes que indiqui. 

4. El sistema maqueta les pàgines, amb les seves variants indicades per l’actor. 

5. El formulari pren els valors per defecte que tenia l’inici. 

Flux alternatiu:  

4a. No es poden maquetar les pàgines indicades per l’actor 

4a1. El sistema mostra un missatge d’error. 

Es torna al punt 2. 

8.2. Model de dades 

8.2.1. Bases de dades de Sharepoint 

El model de dades es fa servir per especificar quines dades haurà de gestionar el sistema. 

Sharepoint disposa del seu propi model de dades, el qual té una gran envergadura. 

L’arquitectura de dades de Sharepoint està formada per un bon nombre de bases de dades, on 

cadascuna d’elles té una funció diferent. De les quals destaquem les que hem mantingut un cert 

contacte durant l’elaboració del portal: 
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 La base de dades de llocs o contingut, és la que més farem servir al llarg del projecte, 

conté la informació guardada en els llocs i en la col·lecció de llocs. 

 La base de dades de servidor, conté la informació sobre configuracions específiques del 

servidor. 

 La base de dades de perfils, conté informació sobre perfils d’usuaris. 

 La base de dades de configuració de Sharepoint, que com bé indica el seu nom, guarda 

els ajustos de configuració de Sharepoint. 

Com s’ha comentat anteriorment, la base de dades amb la que s’ha treballat més, és la base de 

dades de continguts i per tant és la que explicarem a continuació. 

Totes les dades que gestionem en Microsoft Sharepoint, com hem anat comentat al llarg del 

projecte, es guarden en la seva base de dades de llocs. Aquesta base de dades conte un gran 

nombre de taules, que estan relacionades entre elles. Cadascuna d’aquestes taules disposa d’un 

contingut diferent, depenent del que l’usuari busqui o de la finalitat del projecte, es consultaran 

unes o unes altres. 

A continuació es detallarà el contingut d‘algunes de les taules que conté la base de dades de 

contingut de Sharepoint, degut al gran número de taules que conté, s’explicaran aquelles que 

trobem que són més importants o que hem hagut de tractar en aquest projecte: 

AllDocs: Taula que conté informació de tots els documents i elements de biblioteques i llistes. 

AllUserData: Taula que conté informació de les llistes de totes les col·leccions de llocs. 

AllLists: Taula que conté informació de totes les llistes de cada col·lecció de llocs. 

Features: Taula que conté informació sobre totes les característiques que estan activades per 

cada col·lecció de llocs. 

Groups: Taula que conte informació dels grups de Sharepoint en cada col·lecció de llocs. 

Roles: Taula que conté informació sobre tots els rols (nivells de permisos) de Sharepoint de 

cada col·lecció de llocs. 

RecycleBin: Taula que conté informació de tots els elements que l’usuari a eliminat i que es 

troben en la paperera de reciclatge de Sharepoint. 

Sites: Taula que conté informació de totes les col·leccions de sites de la base de dades. 

UserInfo: Taula que conté informació sobre tots els usuaris de cada col·lecció de llocs. 

Webs: Taula que conté informació sobre tots els llocs específics (webs) en cada col·lecció de 

llocs. 

En la següent captura, podem veure la base de dades de contingut del servidor de 

desenvolupament amb unes quantes taules, algunes de les quals acabem de comentar. 
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Il·lustració 34: Part de les taules de la base de dades de contingut del portal 

A continuació degut a la complexitat de la base de dades, mostrarem un esquema reduït de les 

relacions entre algunes de les taules de la base de dades de Sharepoint, moltes de les quals hem 

explicat prèviament. 

 

     Il·lustració 35: Esquema de les taules de la base de dades de contingut 
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8.2.2. Arquitectura de Sharepoint 

L’arquitectura de Sharepoint 2010 es basa en una arquitectura per capes. Segueix l’estil 

arquitectònic anomenat model, vista, controlador (MVC). Les dades o model i els controladors 

es troben clarament separats del que seria la interfície d’usuari o vista. És a  dir, cadascuna de 

les capes, es troben perfectament amagades de la resta, fet que aconsegueix un manteniment 

més senzill de l’aplicació. Un clar exemple de l’ús d’aquesta arquitectura, és que podem 

modificar la vista sense necessitat de modificar el controlador, tanmateix, podem modificar el 

controlador sense haver de canviar la vista. El treball que realitza cadascuna de les capes és el 

següent: 

Model: és qui s’encarrega de representar la informació amb la qual treballa l’aplicació.  

Vista: és la capa que s’encarrega de convertir el model en una pàgina amb la qual l’usuari sigui 

capaç d’interactuar amb ella. 

Controlador: és la part que s’encarrega de processar les sol·licituds produïdes per la interacció 

de l’usuari amb la interfície de l’aplicació. I de realitzar els canvis pertinents en el model o vista. 

 

Il·lustració 36: Arquitectura de Sharepoint 

8.3. Model de comportament 

El model de comportament és la part encarregada d’indicar les relacions entre l’usuari i el 

sistema. A causa de l’elevat nombre de casos d’ús escolliré els 6 que considero més rellevants o 

més comuns en l’entorn del portal i es realitzarà el seu diagrama de seqüencia, que s’encarrega 

de descriure les interaccions entre l’usuari i el sistema i també es mostraran els contractes de 

les operacions definides en el diagrama. 
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8.3.1. Publicar pàgina 

 

Il·lustració 37: Diagrama de seqüencia del cas d'ús publicar una pàgina 

context CapaDominio::publicarPàgina(path: String) 

post La pàgina s’ha publicat satisfactoriament. 

8.3.2. Afegir pàgina 

 

Il·lustració 38: Diagrama de seqüencia del cas d'ús afegir una pàgina 

context CapaDominio:: crearPagina(nom: string, dissenyPagina: pageLayout) : PublishingPage 

exc caràcterInvàlid: El nom de la pàgina té algun caràcter incorrecte. 

post result = obté una nova pàgina en el site on es troba l’usuari. 
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8.3.3. Editar Webpart 

 

Il·lustració 39: Diagrama de seqüencia del cas d'ús editar WebPart 

context CapaDominio:: editarPagina() : WebPartManager 

post result = obté l’objecte que gestiona els webparts de la pàgina on ens troobem. 

context CapaDominio:: getWebPart(WPId: int) : WebPart 

post result = obté el WebPart de la pàgina on ens trobem que coincideix amb el nom especificat per 

l’usuari. 

context CapaDominio:: editarPropietat(p: var) 

post la propietat del WebPart ha canviat amb el nou valor que l’usuari ha introduït 
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8.3.4. Migració de dades a variants de la pàgina actual  

 

Il·lustració 40: Diagrama de seqüencia del cas d'ús migració de dades a variants de la pàgina actual 

context CapaDominio:: migrarDades(set(tipusMigracio: string, lang: bool, tipusDades: string, 

propietats: string), PaginaOrigen: page)  

post s’han migrat les dades especificades per l’usuari a les variants d’idioma equivalents a les 

pàgines del site actual. Les variants d’idioma a les quals es migra les dades també són indicades per 

l’usuari. 
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8.3.5. Migració de dades a variants de les pàgines del site  

 

Il·lustració 41: Diagrama de seqüencia del cas d'ús migració de dades a variants de les pàgines del site 

context CapaDominio:: migrarDades(set(tipusMigracio: string, lang: bool, tipusDades: string, 

propietats: string), PaginaOrigen: page)  

post s’han migrat les dades especificades per l’usuari a totes les pàgines del site actual. 
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8.3.6. Migració de dades a les pàgines del site actual 

 

Il·lustració 42: Diagrama de seqüencia del cas d'ús migració de dades a les pàgines del site actual 

context CapaDominio:: migrarDades(set(tipusMigracio: string, lang: bool, tipusDades: string, 

propietats: string), PaginaOrigen: page)  

post s’han migrat les dades especificades per l’usuari a les variants d’idioma equivalents a la pàgina 

actual. Les variants d’idioma a les quals es migra les dades també són indicades per l’usuari. 

 

8.4. Requisits no funcionals 

Entenem per els requisits no funcionals a totes aquelles propietats que el sistema ha de complir. 

Es refereixen a tots els requisits que no descriuen informació a guardar ni funcions a realitzar. 
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8.4.1. Requisits d’usabilitat i humanitat 

Requisit #01. Requisit de facilitat d’ús 

Descripció El portal ha de ser clar quant a la navegació i el seu contingut. 

Justificació L'usuari ha de navegar pel portal trobant allò que espera. 

Criteri de 
satisfacció 

El portal tindrà una pàgina dedicada perquè els usuaris es puguin posar en contacte amb el 
personal del portal.  

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 10: Requisit de facilitat d’ús 

Requisit #02. Requisit de personalització i internacionalització 

Descripció El sistema estarà disponible en 6 idiomes castellà, anglès, italià. alemany, francès, rus. 

Justificació 
Cal aconseguir que l'usuari es senti còmode fent servir el sistema i que per tant l'idioma no sigui un 
obstacle. 

Criteri de 
satisfacció 

Cada pàgina indicarà en la seva part superior en quins idiomes està disponible, entre els sis que 
ofereix el portal. 

Satisfacció del 
client 

2 Insatisfacció del client 3 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 11: Requisit de personalització i internacionalització 

Requisit #03. Requisit de comprensió i cortesia 

Descripció 
El portal utilitzarà un llenguatge adient als temes dels quals tracta i serà comprensible per a 
qualsevol usuari. 

Justificació 
Els usuaris han de sentir-se ben tractats i han de poder comprendre tot el contingut del portal 
sense cap dificultat. 

Criteri de 
satisfacció 

Tot text que existeixi en el sistema serà revisat per una persona amb un gran domini literari. 

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 12: Requisit de comprensió i cortesia 

Requisit #04. Requisit d’aprenentatge 

Descripció Els usuaris han de poder navegar pel portal sense necessitat de cap coneixement previ. 

Justificació 
El fet de requerir uns coneixements previs podria comportar que un elevat nombre d’usuaris no 
acabin entrant en ell. 

Criteri de 
satisfacció 

El disseny del portal ha sigut elaborat per un equip de professionals amb una gran experiència. 

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 5 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 13: Requisit d’aprenentatge 
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8.4.2. Requisits d’aparença i estil o percepció 

Requisit #05. Requisit d'estil 

Descripció 
No hi haurà elements en el disseny com ara botons que puguin fer dubtar a l'usuari de quina serà la 
seva funcionalitat. 

Justificació 
L’existència d’elements web que puguin confondre a l’usuari quant a la seva funcionalitat, pot 
comportar que aquest abandoni el portal o no acabi trobant allò que desitja. 

Criteri de 
satisfacció 

Qualsevol botó, enllaç o element web del portal amb una certa ambigüitat vindrà acompanyat d’un 
text que clarifiqui quin és el seu ús 

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 14: Requisit d’accessibilitatTaula 15: Requisit d'estil 

Requisit #06. Requisit d’accessibilitat 

Descripció 
El contingut del portal ha d’estar redactat amb una font i una mida  que no impliqui cap esforç per 
l’usuari.  

Justificació 
L’elaboració del contingut ha de ser amb una mida prou gran perquè l’usuari la pugui llegir sense que 
impliqui cap esforç i amb una font que no resulti molesta a l’hora de llegir. 

Criteri de 
satisfacció 

El contingut del portal prèviament ha ser publicat serà revisat per un equip de professionals per 
avaluar tant el seu significat com el seu format. 

Satisfacció del 
client 

2 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 16: Requisit d’accessibilitat 

Requisit #07. Requisit de modificacions 

Descripció 
El portal pot tindre la necessitat d’incorporar nous elements web o canviar el comportament d’algun 
d’ells 

Justificació Amb el pas del temps pot sorgir la necessitat d’afegir nous apartats al portal o noves funcionalitats.  

Criteri de 
satisfacció 

El fet que cada element de la pàgina sigui un WebPart implica que la modificació del seu comportament 
és aliè al de la resta d’elements del portal. Això implica una major facilitat per modificar elements web 
o afegir-ne de nous.  

Satisfacció del 
client 

2 Insatisfacció del client 2 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 17: Requisit de modificacions 

8.4.3. Requisits de suport i disponibilitat 

 

Requisit #08. Requisit de suport 

Descripció 
El sistema haurà de disposar d'una adreça de correu electrònic on es puguin enviar dubtes sobre el 
funcionament del sistema. 

Justificació Els usuaris han de poder resoldre els dubtes que tinguin sobre el portal o sobre l’illa de Tenerife. 

Criteri de 
satisfacció 

Hi haurà una pàgina amb un formulari de contacte, el qual l’usuari podrà omplir exposant els seus 
dubtes i que se li enviarà al personal adient. 

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 18: Requisit de suport 
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Requisit #09. Requisits d’adaptabilitat 

Descripció 
El portal s'haurà de poder visualitzar de forma correcta el 90% de les vegades en les últimes versions 
dels navegadors més comuns (Firefox, Chrome i Internet Explorer).  

Justificació 
Els usuaris poden utilitzar diferents navegadors, i cal assegurar-se que podran accedir al portal amb 
qualsevol d'ells i no forçar-los a què hagin de canviar de navegador per accedir-hi.  

Criteri de 
satisfacció 

Es comprovarà que el portal està disponible un 90% de les vegades utilitzant qualsevol dels 3 
navegadors més comuns.  

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 19: Requisits d’adaptabilitat 

Requisit #10. Requisit de disponibilitat 

Descripció El portal estarà en funcionament les 24 hores els 365 dies de l’any.  

Justificació 
Pel fet que és un portal públic perquè qualsevol persona de qualsevol part del món el pugui utilitzar, 
ha d’estar disponible en qualsevol moment. 

Criteri de 
satisfacció 

El portal ha de presentar una taxa de funcionament del 90%. 

Satisfacció del 
client 

2 Insatisfacció del client 5 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 20: Requisit de disponibilitat 

Requisit #11. Requisit de manteniment 

Descripció 
El portal disposarà de com a mínim un administrador que s’encarregui de realitzar les tasques de 
manteniment. 

Justificació 
Per tal de prevenir o resoldre qualsevol tipus d’incidència, el portal disposarà d’almenys un 
administrador. 

Criteri de 
satisfacció 

El portal disposarà de com a mínim un administrador. 

Satisfacció del 
client 

2 Insatisfacció del client 3 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 21: Requisit de manteniment 

8.4.4. Requisits de seguretat 

 

Requisit #12. Requisits d’integritat 

Descripció El sistema ha de mantenir la integritat lògica de les dades. 

Justificació 
La integritat lògica de les dades de la base de dades és primordial per a garantir el bon 
funcionament del portal. 

Criteri de 
satisfacció 

L’estructura de dades de Sharepoint i els seus procediments s’encarreguen de mantenir la 
integritat de les dades. 

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 22: Requisits d’integritat 
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Requisit #13. Requisit de seguretat 

Descripció El portal mesurarà el nombre diari d’accessos al portal.  

Justificació 
Per tindre un control de les pàgines més visitades i així poder evitar situacions de sobrecàrrega del 
portal. 

Criteri de 
satisfacció 

El portal incorpora tot un seguit d’eines de monitorització i logs amb els quals es poden tindre totes 
aquestes dades. 

Satisfacció del 
client 

1 Insatisfacció del client 2 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 23: Requisit de seguretat 

Requisit #14. Requisits d’immunitat 

Descripció El portal ha de garantir la seguretat de les seves dades a possibles atacs informàtics. 

Justificació 
Mantenir el portal segur d'atacs informàtics és important per evitar la caiguda d'aquest o per a 
protegir la base de dades. 

Criteri de 
satisfacció 

Cada setmana s'analitzarà el portal amb antivirus i antispyware per evitar atacs informàtics. A part es 
realitzaran còpies de seguretat amb regularitat per no perdre dades del portal. 

Satisfacció del 
client 

3 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 24: Requisits d’immunitat 

8.4.5. Requisits Culturals i politics 

 

Requisit #15. Requisits culturals 

Descripció 
S'aplicarà censura a tots aquells missatges que puguin contenir insults, paraules mal sonants i 
connotacions racistes i/o sexistes. 

Justificació Els usuaris del portal no es poden sentir ofesos per comentaris realitzats per altres persones. 

Criteri de 
satisfacció 

Per cada comentari en les xarxes socials o en el contingut de les pàgines del portal hi haurà un equip 
de professionals per tal de censurar aquells textos que puguin ofendre als usuaris del portal. 

Satisfacció del 
client 

1 Insatisfacció del client 4 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 25: Requisits culturals 

8.4.6. Requisits legals 

 

Requisit #16. Requisits d’estandardització 

Descripció El sistema ha de complir amb la correctesa dels estàndards W3C, ja que es basa en pàgines web. 

Justificació 
El portal web ha de complir els estàndards vigents per tal de visualitzar-se correctament en 
qualsevol plataforma. 

Criteri de 
satisfacció 

Es compleixen tots els estàndards definits per la W3C 

Satisfacció del 
client 

1 Insatisfacció del client 1 

Prioritat 
Alta 
Conflictes 

Taula 26: Requisits d’estandardització 
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9. Implementació 

9.1. Plataforma 

Pel desenvolupament de tot el projecte s’ha fet servir la plataforma Microsoft Visual Studio 

2010. Es va optar per aquesta eina perquè és la principal plataforma pel desenvolupament de 

solucions en Sharepoint.  

Com s’ha comentat en anteriors apartats, també s’ha fet ús però en menor mida, de Microsoft 

Sharepoint Designer, per a modificar el codi HTML de les pàgines. 

9.2. Llenguatge de programació 

Durant el transcurs del projecte s’ha desenvolupat en diferents llenguatges de programació, per 

la banda de servidor ha sigut en .Net, mentre que per la part del client ha sigut en JavaScript, 

per la seva potència i rapidesa. Pel que fa als dissenys de pàgina el llenguatge de programació 

que s’ha implantat ha sigut HTML fent servir fulles d’estils CSS. 

9.3. Model d’objectes 

Sharepoint disposa d’un model d’objectes que permet manipular tots els elements del sistema 

per mitjà de la programació. Els models d’objectes de Microsoft Sharepoint Foundation, que 

com hem comentat en anteriors apartats és qui conté la base de Sharepoint, disposa de 76 

espais de noms en 19 ensamblats. 

De tots els espais de noms, m’agradaria destacar l’espai  de nom anomenat 

Microsoft.Sharepoint.dll, és qui proporciona mètodes, elements i events per a treballar amb 

sites, subsites i llistes. 

9.3.1. Arquitectura 

En aquest apartat volem mostrar un diagrama per fer-nos una idea de com pot ser 

l’arquitectura d’un site típic en Sharepoint relacionant-t’ho a les col·leccions  i objectes de 

l’espai de nom Microsoft.Sharepoint. 
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Il·lustració 43: Arquitectura d'un site en Sharepoint 2010 

Una aplicació web consta d’un conjunt de sites, on possiblement algun d’ells tindrà un altre site 

per sota seu, el que anomenaríem subsite. Per recuperar de forma programàtica tots els sites 

que existeixen en una aplicació web ho podem aconseguir gràcies a l’objecte site collection, el 

qual el podem obtenir mitjançant la classe SPSite. Cada site collection inclou un conjunt 

d’objectes SPWeb, que són qui representen els llocs web i a través del qual podem administrar 

un site.  

A través de la propietat que disposa l’objecte SPWeb anomenada List, obtenim l’objecte 

SPListCollection que representa totes les llistes d’aquell site. 

Per mitjà de l’objecte SPList podem administrar les llistes del lloc, podem destacar les propietats 

SPFieldCollection, que retornen tots els camps o columnes en la llista i la propietat items, que 

retorna un objecte SPListItemCollection que representa a totes les files en la llista.  

Per poder gestionar els elements d’una llista de forma individual tenim l’objecte SPListItem i per 

gestionar els camps d’una llista està l’objecte SPField. 

9.3.2. Classes 

A continuació explicarem amb una mica més de detall algunes de les classes més utilitzades 

durant el desenvolupament del projecte i que s’han anomenat en l’apartat anterior. 
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SPSite 

Aquesta classe representa una col·lecció de llocs dels sites que existeixen en l’aplicació web, 

incloent-hi els seus subsites. L’objecte SPSiteCollection consisteix en una col·lecció de  tots els 

sites existents en l’aplicació web. 

Per a poder gestionar el contingut d’un site programàticament, és necessari obtenir un objecte 

SPSite i després a arran d’aquest, crear un objecte del tipus SPWeb, amb el que podrem accedir 

a tots els elements que contingui aquell site.  

Existeix el mètode Microsoft.Sharepoint.SPContext, que serveix per poder aconseguir l’objecte 

SPWeb del site on ens trobem actualment sense necessitat de fer servir l’objecte SPSite.  

SPWeb 

Aquest objecte representa un lloc web del site on ens trobem i per mitjà dels seus mètodes 

podem gestionar el seu contingut. Una instancia de SPWeb es pot crear a través d’un SPSite 

amb el mètode OpenWeb, el qual retornarà un SPWeb associat a l’objecte site, si no 

especifiquem cap paràmetre en el mètode. També cap la possibilitat que el mètode OpenWeb 

retorni un subsite de l’objecte site a partir del qual l’estem cridant, això ho podem aconseguir 

posant com a paràmetre la url d’aquell site. 

Si el que volem és aconseguir és una col·lecció de tots els subsites que conte aquell site podem 

fer servir el mètode AllWebs. 

SPList 

Cada site en Sharepoint pot disposar de vàries llistes o biblioteques, que estan representades 

per l’objecte SPList. El conjunt de SPList d’un site és representat per l’objecte SPListCollection.  

Un cop hem obtingut la llista que necessitem podem modificar les seves columnes, que estan 

associades a l’objecte SPField, afegir-ne de noves... 

Hi ha certs camps en les llistes que són invisibles, que són utilitzats pel sistema per mantenir la 

informació interna sobre els elements. Aquests camps no els podrem veure a través de l’interfaç 

d’usuari de Sharepoint, l’única manera de veure’ls és programant.  

Per altre banda, també existeixen camps anomenats lookup, aquests fan referència a valors 

d’altres camps que formen part de llistes que poden estar ubicades en sites diferents al qual 

pertany la llista que conte el camp lookup. Per tan, aquest camp contindrà els valors d’un altre 

camp. 

SPItem 

Els SPItem són els objectes que representen els elements que contenen les llistes o biblioteques 

i a partir dels quals podem obtenir tots els seus camps o modificar el seu valor.  
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SPQuery 

Aquesta classe ens permet realitzar consultes en les llistes de Sharepoint, això és molt útil per 

poder filtrar els elements d’una llista i així no tractar-los tots, fet que pot reduir 

considerablement el temps de càrrega d’una pàgina quan ens referim a llistes de centenars 

d’elements. 

Per poder indicar-li una query a l’objecte, aquest disposa de la propietat Query. Un cop li 

assignem la consulta que volem fer, per executar-la en una llista hauríem de fer-ho a través del 

mètode GetItems() de la mateixa llista, de la següent manera, llista.GetItems(objecte 

SPQuery). 

9.4. Instal·lació i configuració de Microsoft Sharepoint Server 2010 

En aquest apartat detallarem els passos per a poder posar en marxa el portal web en un 

servidor, sigui el de producció o en el de desenvolupament. Perquè encara que la finalitat 

d’ambdós sigui diferent, és a dir, el primer està orientat per allotjar el portal durant la seva 

etapa de vida, per tant, serà l’encarregat de gestionar les visites que rebrà dels usuaris que 

entrin en ell, mentre que el segon, el servidor de desenvolupament com bé indica el seu nom, 

és en el qual es portarà a terme el desenvolupament del portal, la seva etapa de vida es basaria 

en el període en què el portal es va construint.  

9.4.1. Instal·lació 

La versió de Microsoft Sharepoint amb la qual s’ha desenvolupat aquest portal i que 

configurarem i instal·larem en els servidors és la 2010. El pas previ a poder instal·lar Microsoft 

Sharepoint 2010 en el servidor, és comprovar que aquest compleix els requisits mínims per a 

poder funcionar correctament i si és possible sobrepassar-los amb un marge ampli, perquè en el 

cas del servidor de desenvolupament el software necessari per la creació del portal (Visual 

Studio 2010) imposarà una càrrega extra al sistema, sobretot en els processos d’ensamblats i 

depuració. 

El pas previ per a començar en la instal·lació de Sharepoint 2010 Server és instal·lar el 

FrameWork 3.5. Sinó el Wizard que ens guia durant la instal·lació de Sharepoint ens mostrarà 

un missatge d’error. 

Un cop hàgim instal·lat el FrameWork, podem procedir a instal·lar Microsoft Sharepoint Server 

2010, el procés consistirà a seguir els passos que ens va indicant el Wizard d’instal·lació del 

mateix programa, en els quals un d’ells ens indicarà que introduïm la clau de validació del 

producte per evitar possibles casos de pirateria. En un altre pas, ens demanarà el nom del 

servidor on volem que s’instal·lin les bases de dades de SharePoint, el nom que volem que 

tinguin, com també el nom de l’usuari i la contrasenya per poder comprovar que de veritat 

tenim accés en aquell servidor de SQL.  
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Il·lustració 44: Pantalla d'instal·lació de Sharepoint Server #1 

I per últim, un altre dels passos del procés d’instal·lació que podríem destacar és quan ens 

demana de configurar el port pel qual es connectarà l’aplicació web i la seguretat que volem 

aplicar, NTLM o Kerberos, en el nostre cas deixem les opcions per defecte. 

 

 

Il·lustració 45: Pantalla d'instal·lació de Sharepoint Server #2 

Un cop hagi finalitzat la instal·lació, haurem d’instal·lar els paquets d’idiomes que volem que 

tingui el portal, a part del que ve per defecte segons en quin idioma hàgim instal·lat Sharepoint. 

En el nostre cas hem instal·lat el Sharepoint en espanyol però el nostre portal també estarà 

disponible en rus, italià, anglès, francès i alemany. 

9.4.2. Configuració del servidor 

Quan hàgim acabat d’instal·lar tant els paquets d’idiomes com Sharepoint, haurem de crear i 

configurar l’aplicació web del portal, en la qual haurem d’indicar el seu nom i el port que 

ocuparà. A part, també caldrà indicar el nom de la base de dades de contingut, la qual es crearà 

automàticament en el servidor de SQL que hàgim indicat en el procés d’instal·lació. 
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En el nostre cas no ens interessa la base de dades que crearà per defecte perquè el que volem 

és fer servir la base de dades de l’antic portal per no perdre tot el contingut ja existent, així que 

la base de dades que es crearà per defecte la podrem eliminar del servidor de SQL. 

La resta d’opcions les deixarem per defecte. En la següent imatge podem veure una captura de 

part de les opcions que podem configurar quan creem una nova aplicació web en Sharepoint. 

 

 

           Il·lustració 46: Pantalla de creació d'una aplicació web 

Per adjuntar una base de dades de contingut a l’aplicació web diferent a la qual se li associa en el 

moment de la seva creació, haurem d’anar a la secció de l’administració central de Sharepoint 

anomenada administració de base de dades de contingut. En aquesta secció haurem d’afegir una 

nova base de dades de contingut on caldrà especificar el servidor de SQL on es troba la base de 

dades i el nom d’aquesta. En la següent imatge podem veure la secció que comentàvem 

anteriorment 
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Il·lustració 47: Panell per afegir una base de continguts en una aplicació web 

9.5. Afegir les solucions del projecte 

Quan ja tenim tant la instal·lació com la configuració de Sharepoint enllestides el següent pas és 

afegir i implementar al servidor totes les solucions que hem anat desenvolupat amb Microsoft 

Visual Studio. 

9.6. Executar el procés de migració de dades 

Aquest pas, no es va plantejar en un inici, però va haver-hi un període en què el client va 

començar a maquetar el nou portal i ha afegir contingut en aquest. Però en un inici, aquest 

espai de temps només era per tal de què és comences a posar en contacte amb el nou portal.  

Però encara havíem de migrar les bases de dades del portal que es troba actualment en 

funcionament, és a dir el que quedarà substituït pel que s’ha desenvolupat al llarg d’aquest 

projecte. 

Per tant, vam plantejar al client la possibilitat de fer un procés que el que fes és portar totes les 

dades de l’altre portal en el nou sense eliminar les que ell havia introduït, per així no perdre el 

treball que havia realitzat en aquest període. El client ho va veure una bona idea, ja que ell 

mateix va veure que havia maquetat i modificat més contingut del que tenia previst en un 

principi. 

9.7. Afegir Metadades administrades 

A part de les metadades, que serien tots aquells camps que ens donen informació d’un element, 

es a dir, les seves propietats, també trobem les metadades administrades que són dades que 

l’usuari afegeix a través de l’administració central de Sharepoint i a les quals es pot accedir des 

de qualsevol llista del portal, simplement cal afegir a la llista que vulguem un camp de 

metadades administrades i especificar a quina valor de l’estructura de metadades farà 

referència. Les metadades administrades poden ser estructures de dades, es a dir, un valor, com 

ara esports que contingui d’altres, com per exemple esports d’aigua i esports de terra. Per tant, 

si escollim esports com a valor del nou camp de metadades administrades d’una llista, els 

camps d’aquella llista podran tindre el valor de esports d’aigua o esports de terra ja que formen 

part d’esports que es la metadada administrada que s’ha escollit per aquell camp. 

Doncs el següent pas en la instal·lació consistiria en afegir les metadades administrades al nou 

portal perquè els camps que feien referència a elles segueixin funcionant correctament. 
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10. Contingut i estructura del portal 

10.1. Dissenys 

Primer de tot, abans de començar a parlar del contingut i estructura de les pàgines del portal, 

cal destacar que els dissenys HTML i part dels estils CSS de cadascuna de les seves pàgines va 

ser desenvolupat per una empresa externa a Trentia Consulting. 

Al llarg de tot el portal podem veure una gran quantitat de pàgines, les quals, depenent del 

disseny de pàgina que tenen el seu contingut està distribuït d’una manera o d’un altre i poden 

disposar d’uns webparts o d’uns altres. Tot i que no per tindre el mateix disseny de pàgina dues 

pàgines tindran el mateix contingut ni els mateixos webparts. 

És aquest un dels punts forts de Sharepoint, la possibilitat de configurar els dissenys de pàgina i 

els webparts per tal que no sempre mostrin el mateix contingut. Així, cap la possibilitat que 

dues pàgines amb el mateix disseny de pàgina i amb els mateixos webparts tinguin un aspecte 

diferent de cara a l’usuari final però sent la seva estructura de webparts i disseny de pàgina la 

mateixa. 

La diferència entre un disseny de pàgina i un altre és el número i la ubicació on es troben les 

zones de webparts, és a dir la zona on podrem afegir els webparts. Les zones de 

webpart(WebPartZone) les ubiquem a partir de codi HTML, com ho podem veure en la següent 

imatge. 

 

Il·lustració 48: Estructura d'un  disseny de pàgina o page layout 

 

El nombre de dissenys de pàgina que s’ha creat, s’ha realitzat en funció d’un estudi que es va 

realitzar a l’inici del projecte, a partir de les plantilles finals que indicaven la maquetació que 

havia de tindre el portal i que va facilitar el client. Es van agrupar els diferents tipus de pàgina 

segons la similitud de la seva estructura. 
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Tot seguit detallarem cadascun dels dissenys de pàgina i pàgines que s’han especificat en el 

diagrama de Grannt  del projecte, agrupant-los a partir del tipus de pàgines que estan 

destinades a maquetar. En cadascuna de les plantilles mostrarem una imatge del nou disseny 

amb l’antic, per tal de fer-nos una idea del canvi. 

10.1.1. Pàgines finals 

Entenem per pàgina final a totes aquelles pàgines d’un lloc que no són la pàgina per defecte 

d’aquest. 

10.1.1.1. Plantilla FC 

Aquesta plantilla o disseny de pàgina està destinada, com indica el grup al qual pertany, a 

maquetar les pàgines finals. 

Versió del antic portal    Versió del nou portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 50: Equivalent al disseny de pàgina FC en l'antic portal 

  

Il·lustració 49: Disseny de pàgina FC en el 
nou portal 
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10.1.2. Pàgines per defecte o índex 

Cada lloc disposa d’una pàgina per defecte o també anomenada índex, és a aquella en la qual 

l’usuari és dirigit quan entra en un lloc sense especificar-ne la pàgina dintre d’aquest. En aquest 

apartat s’ha inclòs la pàgina de l’agenda perquè està maquetada amb un disseny de pàgina SB0, 

ja que és la pàgina índex del site agenda. 

10.1.2.1. Plantilla SB0 

Aquesta plantilla és per maquetar les pàgines per defecte o índex dels llocs del portal. 

  Versió del antic portal    Versió del nou portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.2. Agenda 

Aquesta és la pàgina d’agenda, esta maquetada amb una plantilla SB0, la diferència que té amb 

la resta de pàgines maquetades amb aquest disseny de pàgina són els filtres per la cerca 

d’esdeveniments. Els filtres que disposa la pàgina són: 

 Filtre de dates 

 Filtre de cerca per text 

 Filtre de zona on té lloc l’esdeveniment 

 Filtre del tipus de categoria que té l’esdeveniment 

Il·lustració 51: Equivalent al disseny de pàgina SB0 
en l'antic oirtal 

Il·lustració 52: Disseny de pàgina SB0 en el nou 
portal 
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Versió del antic portal 

 

Il·lustració 53: Pàgina de l'agenda de l'antic portal 

Versió del nou portal 

 

Il·lustració 54: Pàgina de l'agenda en el nou portal 

10.1.3. Pàgines professionals 

Són seccions del portal que estan orientades a temes concrets de l’illa de Tenerife, per 

cadascuna d’aquestes seccions s’ha dissenyat un disseny de pàgina diferent, tot i que havia la 

possibilitat de poder agrupar alguns dissenys de pàgina, per petició del client es van fer un de 

diferent per cadascuna de les seccions. 
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10.1.3.1. Home Convention Bureau 

Aquesta plantilla és per l’apartat del portal anomenat Convention Bureau, que ofereix als 

organitzadors professionals de congressos i reunions una completa i amplia informació sobre 

serveis i equipaments i les empreses especialitzades de l’illa. 

 

Versió del antic portal      Versió del nou portal 

             

Il·lustració 55: Disseny de pàgina de la home  

de Convention Bureau en l'antic portal      

 

Il·lustració 56: Disseny de pàgina de la home de Convention Bureau en el 
nou portal 
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10.1.3.2. Home Film Comission 

La plantilla Home Film Comission és per l’apartat del portal Film Comission, el contingut del qual 

esta orientat a ajudar als productors i directors a trobar la localització perfecta per a rodar les 

seves pel·lícules, curts, documentals o spots publicitaris. A demes ofereix assessorament gratuït 

sobre permisos de rodatge en Tenerife. 

 

Versió del antic portal      Versió del nou portal 

          

Il·lustració 57: Disseny de pàgina de la home  

Film Comission en l'antic portal  Il·lustració 58: Disseny de pàgina de la home Film Comission en el nou 
portal 
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10.1.3.3. Home Prensa 

Aquest disseny de pàgina és per la secció de Premsa del portal, és una àrea dirigida a 

periodistes en la que es poden trobar dossiers, notes de premsa, propostes  de reportatges, 

fotografies...  

 

Versió del antic portal    Versió del nou portal 

        

Il·lustració 59: Disseny de pàgina de la  

home Prensa en l'antic portal    Il·lustració 60: Disseny de pàgina de la home Prensa en el nou portal 
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10.1.3.4. Home Trade 

Aquest disseny de pàgina està destinat per l’apartat del portal anomenat Trade, el qual té com a 

objectiu donar respostes a les possibles preguntes sobre l’illa de Tenerife, que se li puguin 

vindre al cap als usuaris.  

Versió del antic portal      Versió del nou portal 

  

         

Il·lustració 61: Disseny de pàgina de la home Trade en 
l'antic portal  

  Il·lustració 62: Disseny de pàgina de la home Trade en el nou portal 
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10.1.3.5. Home Investigación 

Aquesta plantilla és per la secció del portal anomenada Investigación, el qual ofereix als 

professionals del turisme siguin públics o privats, una base d’informació i anàlisis que permet 

una millor planificació, gestió i competitivitat de la seva activitat i facilita la presa de decisions 

dels diferents agents turístics que treballen en el sector. 

Versió del antic portal      Versió del nou portal 

 

 

Il·lustració 63: Disseny de pàgina de la 

home Investigación en l'antic portal  Il·lustració 64: Disseny de pàgina de la home Investigación en 
el nou portal 
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10.1.3.6. Home Corporativa 

Aquest disseny de pàgina ha sigut creat pel sector del portal anomenat Corporativa, en el qual 

es podrà trobar tota mena d’informació sobre l’empresa Turismo Tenerife. 

Versió del antic portal     Versió del nou portal 

 

Il·lustració 65: Disseny de pàgina de la home 
Corporativa en l'antic portal 

  

 

Il·lustració 66: Disseny de pàgina de la home Corporativa en el nou 
portal 

  



   Portal Web Turismo Tenerife

96 
 

10.1.4. Pàgines específiques 

Aquests són dissenys de pàgines que estan orientats específicament per certes pàgines, les 

quals no podem generalitzar com en el cas de la plantilla SB0 o FC. El motiu d’això, és que la 

seva estructura no té la suficient homogeneïtat per agrupar-la amb uns altres dissenys de 

pàgina. 

10.1.4.1. Home Turismo 

Aquesta plantilla és la de la home del portal. 

Versió del antic portal     Versió del nou portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.4.2. Plantilla Producto 

És una plantilla creada per les seccions anomenades; Tenerife Golf, Tenerife Natura, Tenerife 

Select, Tenerife Isla de bienestar, Tenerife No limits. 

  

Il·lustració 68: Pàgina d'inici en l'antic portal 

 Il·lustració 67: Pàgina d'inici en el nou portal 
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           Versió del antic portal     

 

Il·lustració 69: Equivalent al disseny de pàgina Producto en l'antic portal 

   Versió del nou portal 

   

Il·lustració 70: Disseny de pàgina Producto en el nou portal 
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10.1.4.3. Plantilla Contacto 

Aquesta plantilla, només està destinada per la pàgina de contacte, que s’utilitza per poder 

comunicar-se amb el personal encarregat d’administrar el portal. 

Versió del antic portal     

 

Il·lustració 71: Equivalent al disseny de pàgina Contacto en l'antic portal 

Versió del nou portal  

 

Il·lustració 72: Disseny de pàgina Contacto en l'antic portal 
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10.1.4.4. Plantilla Mapa 

Aquesta plantilla és per la pàgina de mapa, on en el centre de la pàgina s’ubica un mapa centrat 

en l’illa de Tenerife, en el qual es van marcant tots els llocs d’interès que es van seleccionant en 

el filtre superior. 

Versió del antic portal 

 

     Il·lustració 73: Equivalent al disseny de pàgina Mapa en l'antic portal 

Versió del nou portal 

 

 Il·lustració 74: Disseny de pàgina Contacto en el nou portal 
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10.1.5. Pàgines de primer nivell 

Entenem com a pàgines de primer nivell totes aquelles que es troben un únic nivell inferior a la 

pàgina arrel de l’idioma. És a dir, serien les que podem veure en la següent imatge. 

 

Il·lustració 75: Menú de navegació del portal 

En seleccionar cadascun d’aquests menús(Qué hacer, Qué visitar...) anirem a la seva pàgina 

índex, la qual estarà maquetada amb una de les següents plantilles. 

10.1.5.1. Plantilla S1 

 

Versió del antic portal    Versió del nou portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 77: Equivalent al disseny de pàgina S1 en l'antic portal 

  

Il·lustració 76: Disseny de pàgina 
S1 en el nou portal 
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10.1.5.2. Plantilla ST1 

Versió del antic portal     

 

Il·lustració 78: Equivalent al disseny de pàgina ST1 en l'antic portal 

Versió del nou portal 

 

Il·lustració 79: Disseny de pàgina ST1 en el nou portal 
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10.2. WebParts 

Els elements que trobem en cadascuna de les pàgines del portal depenent si van fixats al 

disseny de pàgina o no seran o bé usercontrols o webparts. 

Els webparts són elements que podem afegir o treure de les zones de webparts que venen 

definides en el disseny de pàgina. Però aquest no són més que un element associat al 

usercontrol, els quals són els arxius que contenen tot el codi de funcionament de l’element 

web. Però hi ha a certes pàgines que ens interessa que certs elements web sempre hi siguin i 

que no es puguin treure, són en aquests casos en els quals afegim directament el usercontrol al 

disseny de pàgina. Algun exemple d’aquests casos seria el que podem veure en la imatge de 

sota, el mapa navegacional que surt a la part superior del portal que ens indica on en trobem en 

cada moment. 

 

Il·lustració 80: Breadcrumb del portal 

Tot seguit explicarem algun dels webparts més importants que s’han desenvolupat pel portal, 

tenint en compte la gran quantitat que hi ha, escollirem els 10 que creiem més importants. 

10.2.1. El tiempo 

La funcionalitat d’aquest WebPart es basa en mostrar la temperatura del lloc que seleccionem 

per mitjà dels seus paràmetres, poden ser un camp de golf, una platja o bé un municipi. Les 

dades les obté d’uns fitxers XML que són generats a partir d’un procés de Windows que es 

llença diàriament. Un cop s’han generat els fitxers XML podem navegar pels seus continguts 

agafant allò que ens interessa per maquetar-ho posteriorment amb codi HTML. 

 

 Il·lustració 81WebPart del temps                 Il·lustració 82: Paràmetres del WebPart del temps 
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10.2.2. Buscador de Asociados 

El funcionament d’aquest webpart es basa en buscar totes les empreses que hi ha al portal 

mitjançant una consulta SQL que compleixi les condicions especificades en el buscador. La query 

depenent dels filtres que especifiqui l’usuari se li afegiran unes condicions o unes altres. L’únic 

paràmetre que té el webpart és per indicar quina classe ha d’utilitzar perquè se li apliquin uns 

estils CSS o uns altres. Per tal de poder fer la cerca primer cal indexar el contingut del portal 

perquè la consulta SQL que es llença es fa sobre tot el contingut del portal, per realitzar aquesta 

tasca, Sharepoint a traves de l’administració central té un procés que s’encarrega d’indexar tot 

el contingut del portal. 

 

                   

Il·lustració 83: Cercador de la pàgina asociados Il·lustració 84: Paràmetres del WebPart del cercador de 
la pàgina asociados  

 

10.2.3. Mapa SB0 

La funcionalitat del Mapa del disseny de pàgina SB0, mostra aquells elements que compleixin 

amb el tipus pels quals l’usuari busca. On els tipus disponibles es mostren en la part dreta del 

webpart, aquests tipus s’obtenen d’una llista que trobem en el site que s’anomena Mapa. En 

aquesta llista a part del nom del tipus també s’informa de la pàgina on es troben tots els 

elements que compleixen aquest tipus. Per tant, el procediment que segueix la funció d’aquest 

webpart consisteix en obtenir els elements de tots els tipus informats en la llista, per mitjà de 

les pàgines on es troben aquests elements. Un cop ens trobem en una pàgina on es troben tots 

els elements d’un tipus els agafem tots i de les seves propietats guardem aquelles que 

necessitem, en aquest cas seria la longitud, la latitud, el títol i la direcció URL. Amb aquestes 

dades creem una estructura de dades JSON la qual es recorrerà en la banda del client amb 

JavaScript i s’anirà dibuixant en el mapa cada element del tipus que l’usuari hagi triat. 
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           Il·lustració 85: WebPart mapa dels dissenys de pàgina SB0 

 

10.2.4. Mapa FC 

Aquesta funcionalitat és per les pàgines que fan servir un disseny de pàgina FC, No té 

paràmetres i s’encarrega de mostrar la ubicació de l’empresa o servei de la pàgina amb la qual 

està associat. Quan carreguem una pàgina que té afegit aquest webpart, la funcionalitat 

d’aquest s’encarrega d’agafar el valor de latitud i longitud i dibuixar-lo en el mapa.  

 

    Il·lustració 86: WebPart mapa dels dissenys de pàgina FC 

10.2.5. Mapa MP1 

La finalitat d’aquest webpart és que l’usuari pugui veure en el mapa aquelles empreses, serveis i 

llocs que seleccioni per mitjà del grup de checkbox que estan situats a la part superior del mapa. 

L’usuari també té la possibilitat de realitzar la cerca a través del camp de text, on haurà 

d’introduir alguna cadena de caràcters que estiguin relacionats amb allò que vol trobar. El 

funcionament d’aquest webpart és el següent, primer anem a la llista que es troba a l'arrel del 

portal que s'anomena MapaRecursos i per cada element que té, aquesta llista fa referència a les 

categories que es mostren com a checkbox en el webpart, comprovem si el valor en el camp 

publicar és S, si és així, obtenim el valor del camp idMapa d’aquell element per buscar en una 

segona llista anomenada DetalleMapaRecurso, que també es troba en l'arrel del portal, tots els 

elements que tinguin el mateix valor en el seu camp anomenat també idMapa.  
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Un cop hem recorregut i obtingut tots els elements que fan referencia a les categories de la 

llista MapaRecursos creem un array amb tots ells per poder-los recórrer en el costat del client 

en Javascript per així guanyar velocitat.  

 

Il·lustració 87: WebPart del mapa del disseny e pàgina Mapa 

10.2.6. Cabecera SB0 

Aquest webpart com el seu nom indica és la capçalera de les pàgines que fan servir la plantilla 

SB0. Depenent de com el configurem es mostrarà una informació o una altra. El paràmetre tipo 

control consta de diferents valors, que són els següents: 

 CAB1: es mostra la imatge que esta associada a la propietat Url de la pàgina, el títol de la 

pàgina si seleccionem l’opció ¿Mostrar sitio del recurso?  i el text que s’obté de la 

propietat de la pàgina esTexto. 

 CAB2: es mostren les imatges i vídeos que es troben en la llista que es crea en el site 

amb el nom Sliders Cabecera amb el títol de la pàgina i el text que s’obté de la propietat 

de la pàgina esTexto.   

 Titulo: només mostra el títol de la pàgina. 

 TituloLinea: mostra el títol que ve informat en la propietat de la pàgina esTitulo i per 

sota d’aquest es maqueta una línia. 

 TituloPagina: mostra el títol que ve informat en la propietat de la pàgina esTitulo. 

 TituloTexto: mostra el títol de la pàgina i el text que s’obté de la propietat de la pàgina 

esTexto. 

Per últim trobem el paràmetre Video en un lightbox, el qual si es troba seleccionat, reprodueix 

els vídeos de la capçalera en un lightbox i sinó en l’espai que li pertoca en la capçalera. 
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Il·lustració 88: WebPart cabecera del disseny de pàgina SB0   Il·lustració 89: Paràmetres del WebPart cabecera SB0 

 

10.2.7. Galeria Multimedia 

La funcionalitat d’aquest webpart és mostrar les imatges i vídeos que es troben en la llista 

ubicada en el site amb el nom de GaleriaMultimediaTenerife. Aquesta llista es crea 

automàticament un cop carreguem el webpart en una pàgina. Cada pàgina té associades les 

imatges que han de sortir a la seva galeria multimèdia, és per això que la llista té un camp 

lookup que indica a la pàgina a la qual està associada. L’únic paràmetre que té, és per indicar 

la direcció de la pàgina on s’ha d’anar quan seleccionem el botó Ver toda la galeria. 

 

      Il·lustració 90: WebPart galería multimedia 

 

Il·lustració 91: Paràmetres del WebPart galería multimedia 

10.3. Rendiment 

Una de les principals peticions a l’hora de renovar el portal web era millorar el seu rendiment, el 

temps de càrrega de les pàgines. Per poder portar a terme això hem fet ús un seguit de 

mètodes que explicarem a continuació. Per poder mostrar la millora del portal pel que fa a 

temps de càrrega de les pàgines hem fet servir certes eines que explicarem amb detall en 

l’apartat de valoració del rendiment. 
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10.3.1. Mètodes 

10.3.1.1. Execució de codi en client 

Un dels problemes que vam trobar, és que el portal en algunes pàgines realitzava excessives 

connexions del tipus client – servidor, fet que provocava que per quasi totes les interaccions 

que tenia l’usuari amb la pàgina s’havia d’establir una connexió amb el servidor, la qual cosa 

feia que l’usuari estigues esperant un gran espai de temps. Per resoldre aquest problema el que 

vam fer és executar el codi en la part del client amb el bastant conegut llenguatge de 

programació anomenat JavaScript. 

En els casos més crítics, aquells en els que calia una connexió constant amb el servidor per tal 

de consultar certs models de dades, el que vam fer, és convertir aquests models en objectes 

Json per a poder-los tractar en la banda del client i així evitar les contínues connexions del tipus 

client-servidor. 

10.3.1.2. Pàgines en memòria 

El costos procediment per obtenir el contingut de certes pàgines, obliga a què la millor forma de 

reduir el seu temps de càrrega és guardar les seves estructures de dades en “caché” o memòria 

cau. 

10.3.1.3. Eliminar arxius innecessaris 

Aquesta millora consisteix a eliminar de la càrrega inicial del portal arxius JavaScript que no són 

realment necessaris o carregar-los un cop es necessitin. Això tot i ser una millora menor, 

redueix una certa quantitat el temps de càrrega evitant transferir arxius que no són útils 

realment. 

10.3.2. Valoració del rendiment 

Per a mesurar el rendiment dels portals hem escollit dues eines que les compara d’una manera 

equitativa, la primera d’elles aporta una valoració sobre 100 que mostra clarament quin dels 

dos portals és millor quant a rendiment. Aquesta eina és de Google, una empresa que aporta la 

suficient fiabilitat per confiar amb els resultats que ens dóna. És una eina que treballa online i 

que calcula el rendiment de les pàgines web, tant en dispositius mòbils com en ordinadors, 

l’enllaç per poder-ne fer ús és: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.  

La puntuació sobre 100 que retorna l’eina de Google per valorar la pàgina web que li indiquem 

és basa en diferents factors,  

 Temps de càrrega en la meitat superior de la pàgina: temps transcorregut des de el 

moment en que un usuari sol·licita una pàgina nova fins que el navegador mostra el 

contingut de la meitat superior. 

 Temps de càrrega completa de la pàgina: temps transcorregut des de el moment en que 

un usuari sol·licita una pàgina nova fins que es mostra completament en el navegador. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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A part també remarcar que aquesta eina no te en compte els aspectes de xarxa per valorar el 

rendiment d’una pàgina web. 

Per mesurar el rendiment entre els dos portals s’ha escollit una segona eina, perquè la primera 

tot hi tenir una gran fiabilitat per la reputació del seu fabricant, hi ha certes ocasions que el 

valor que retorna varia amb la mateixa pàgina, per tant per tindre un segon punt de comparació 

s’ha decidit calcular el temps de càrrega de la pàgina amb un plugin que es pot instal·lar en el 

navegador web. El plugin s’anomena app.telemetry i la seva funció es retornar el temps de 

càrrega de la pàgina. 

Cal tindre en compte que per molt que l’antic i el nou portal tinguin el mateix contingut no està 

distribuït de la mateixa manera, es a dir, hi ha pàgines que mostren més informació que abans 

o tenen alguna funcionalitat més, això provoca que el temps de càrrega de les pàgines pugui 

ser major que en l’antic portal o que el rendiment sigui inferior. 

A causa del gran nombre de pàgines de les quals consta el portal, ha calgut seleccionar un 

número limitat per mesurar el seu rendiment, ja que mesurar el rendiment de totes és inviable. 

El factor que hem fet servir per determinar quines pàgines valorar el seu rendiment ha sigut a 

través del nombre de visites que reben, és a dir hem escollit les pàgines més visitades, 

concretament les 10 més visitades. 

A part, també comentarem unes certes pàgines que tenien un elevat temps de càrrega per cada 

interacció entre el sistema i l’usuari. 

Cal remarcar també que durant l’elaboració del cada pàgina hem fet servir una eina pròpia de 

Sharepoint, que ens mostrava els temps de càrrega de cada element de la pàgina. Fet que ens 

resultava molt útil per veure quins elements de la pàgina que estàvem tractant feien que el 

temps de càrrega d’aquesta augmentes considerablement. 

A través de la següent taula podrem comparar el rendiment de la pàgina en l’antic i el nou 

portal. Per mesurar el rendiment dels portals amb major exactitud s’han executat les dos eines 

cinc vegades i s’ha fet un promig amb els seus resultats. 
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10.3.2.1. Pàgines més visitades 

Nom Pàgina URL del nou portal Portal Puntuació 
(sobre 
100) 

Temps 
de 

càrrega(
segons) 

Home http://www.webtenerife.com 
 

Antic 

Nou 

Orquesta 
Sinfónica de 

Tenerife 

http://www.webtenerife.com/que-
hacer/cultura/festivales/orquesta+sinfonic

a+de+tenerife.htm  

Antic 

Nou 

Basílica nuestra 
Señora de la 
Candelaria 

http://www.webtenerife.com/tenerife/la-
isla/municipios/candelaria/lugares-

interes/basilica-nuestra-senora-
candelaria.htm  

Antic 

Nou 

Historia – Los 
guanches 

http://www.webtenerife.com/tenerife/his
toria/los-guanches/historia.htm  

Antic 

Nou 

Parque nacional 
del Teide 

http://www.webtenerife.com/que-
visitar/parque-nacional-del-

teide/parque+nacional+del+teide.htm 

Antic 

Nou 

Parque rural de 
Anaga 

 
http://www.webtenerife.com/es/que-

visitar/Otros-espacios-
naturales/PARQUE+RURAL+DE+ANAGA.ht

m  

Antic 

Nou 

Universidad de la 
laguna 

http://webtenerife.com/tenerife/La-
isla/Sociedad/Universidad-de-La-

Laguna/universidad-de-la-laguna.htm 

Antic 

Nou 

Masca  
http://www.webtenerife.com/que-

visitar/pueblos-y-caserios/masca.htm 

Antic 

Nou 

Comer y beber http://www.webtenerife.com/que-
hacer/comer-y-beber/?tab=1  

Antic 

Nou 

Rutas y excursions http://www.webtenerife.com/que-
hacer/rutas/ 

Antic 

Nou 

   Taula 27: Comparació del rendiment entre els dos portals en les pàgines més visitades 

 

  

http://www.webtenerife.com/
http://www.webtenerife.com/que-hacer/cultura/festivales/orquesta+sinfonica+de+tenerife.htm
http://www.webtenerife.com/que-hacer/cultura/festivales/orquesta+sinfonica+de+tenerife.htm
http://www.webtenerife.com/que-hacer/cultura/festivales/orquesta+sinfonica+de+tenerife.htm
http://www.webtenerife.com/tenerife/la-isla/municipios/candelaria/lugares-interes/basilica-nuestra-senora-candelaria.htm
http://www.webtenerife.com/tenerife/la-isla/municipios/candelaria/lugares-interes/basilica-nuestra-senora-candelaria.htm
http://www.webtenerife.com/tenerife/la-isla/municipios/candelaria/lugares-interes/basilica-nuestra-senora-candelaria.htm
http://www.webtenerife.com/tenerife/la-isla/municipios/candelaria/lugares-interes/basilica-nuestra-senora-candelaria.htm
http://www.webtenerife.com/tenerife/historia/los-guanches/historia.htm
http://www.webtenerife.com/tenerife/historia/los-guanches/historia.htm
http://www.webtenerife.com/que-visitar/parque-nacional-del-teide/parque+nacional+del+teide.htm
http://www.webtenerife.com/que-visitar/parque-nacional-del-teide/parque+nacional+del+teide.htm
http://www.webtenerife.com/que-visitar/parque-nacional-del-teide/parque+nacional+del+teide.htm
http://www.webtenerife.com/es/que-visitar/Otros-espacios-naturales/PARQUE+RURAL+DE+ANAGA.htm
http://www.webtenerife.com/es/que-visitar/Otros-espacios-naturales/PARQUE+RURAL+DE+ANAGA.htm
http://www.webtenerife.com/es/que-visitar/Otros-espacios-naturales/PARQUE+RURAL+DE+ANAGA.htm
http://www.webtenerife.com/es/que-visitar/Otros-espacios-naturales/PARQUE+RURAL+DE+ANAGA.htm
http://webtenerife.com/tenerife/La-isla/Sociedad/Universidad-de-La-Laguna/universidad-de-la-laguna.htm
http://webtenerife.com/tenerife/La-isla/Sociedad/Universidad-de-La-Laguna/universidad-de-la-laguna.htm
http://webtenerife.com/tenerife/La-isla/Sociedad/Universidad-de-La-Laguna/universidad-de-la-laguna.htm
http://www.webtenerife.com/que-visitar/pueblos-y-caserios/masca.htm
http://www.webtenerife.com/que-visitar/pueblos-y-caserios/masca.htm
http://www.webtenerife.com/que-hacer/comer-y-beber/?tab=1
http://www.webtenerife.com/que-hacer/comer-y-beber/?tab=1
http://www.webtenerife.com/que-hacer/rutas/
http://www.webtenerife.com/que-hacer/rutas/
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A part de les exposades en la taula anterior, existeixen certes pàgines que estableixen una 

comunicació client servidor per cada interacció que té l’usuari amb aquestes. El temps de 

càrrega des de que l’usuari fa la petició fins que es mostra en la mateixa pàgina és al voltant de 

uns 10 segons. En el nou portal aquest tipus de problemes s’han resolt realitzant aquestes 

tasques en la banda del client amb JavaScript, pel qual l’usuari rep una resposta quasi 

immediata. Al carregar la pàgina es creen en la banda del servidor estructures JSON o bé arrays 

amb totes les dades necessàries que s’aniran recorrent i agafant aquelles que siguin necessàries 

segons la petició que realitzi l’usuari. Algunes de les pàgines a les quals s’aplica aquest nou 

funcionament són: http://www.webtenerife.com/El-Tiempo.htm i 

http://www.webtenerife.com/prensa/notas-de-prensa/index.htm.  

  

http://www.webtenerife.com/El-Tiempo.htm
http://www.webtenerife.com/prensa/notas-de-prensa/index.htm
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11. Conclusions 
A continuació s’esmentaran les conclusions que s’han pogut obtindré del projecte com també la 

previsió futura de treball que creiem que podem tindre en ell. I per últim, argumentarem el per 

què de les competències tècniques que es van definir en l’inici del projecte. 

11.1. Conclusions del projecte 

Els objectius principals d’aquest projecte eren renovar el disseny del portal de Turismo Tenerife 

i millora-li el seu rendiment, a part també havíem de crear noves funcionalitats o millores. Com 

hem pogut veure en els apartats anteriors hem aconseguit els objectius esmentats tot i que el 

rendiment del portal encara té un marge de millora elevat. 

El tema central del projecte és Sharepoint, com ha sigut la relació amb aquesta eina i com ha 

estat treballar amb ella. Doncs durant el transcurs del projecte he pogut veure tant els aspectes 

que fan de Sharepoint una eina formidable com la seva part menys agradable. El que fa a la part 

que cal destacar d’aquesta eina és el seu potencial, avui en dia és un dels millors gestors de 

continguts que he pogut veure, permet utilitzar una varietat il·limitada d’elements, factor que 

permet a Sharepoint ser una eina fantàstica per a treballar en un entorn empresarial, com ara 

una intranet. Però si en comptes de voler fer de Sharepoint una àrea privada ho volem encarar 

com a un lloc públic, com ara un portal web podem aconseguir un portal molt ric dinàmic i 

sobretot amb un potencial de contingut enorme. 

Un altre aspecte que m’ha agradat molt d’aquesta eina, tot i que això ho comparteix amb 

d’altres, és la seva facilitat per poder-se combinar amb altres llenguatges de programació, com 

són HTML, JavaScript, CSS... Això també m’ha servit per poder  aprendre més d’un llenguatge en 

el transcurs del projecte. 

Tot i que Sharepoint té molts aspectes positius, és com qualsevol eina que ens puguem trobar 

avui dia al mercat, sempre per un aspecte o un altre, ja sigui en l’àmbit personal o no, té alguna 

part o característica, que no agrada a tothom. En Sharepoint aquesta cara menys agradable, és 

l’inestable que pot arribar a ser en certes ocasions. El fet que tot el seu contingut es guardi en 

bases de dades, en diverses taules que es troben enllaçades, fa que per exemple si canviem 

algun tipus de contingut perquè s’ha vist durant el seu ús que calia afegir un nou camp, haurem 

d’eliminar totes aquelles llistes que l’utilitzaven, de tots els llocs del portal i després eliminar el 

tipus de contingut antic perquè sinó entrarà en conflicte amb el nou i no sols no funcionarà la 

funcionalitat relacionada amb ell sinó que pot comportar que certs mecanismes d’administració 

de Sharepoint deixin de funcionar. Aquest és un cas que m’he trobat en múltiples ocasions com 

hi ha de molts altres, que m’han portat a destinar moltes hores per poder-los solucionar. És per 

aquest motiu que hem refereixo que tot i que Sharepoint té una part que la considero molt 

bona també té un altre que des del meu punt de vista és de vegades intractable. 
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Un altre aspecte a tindre en compte és el temps dedicat a comprendre no només el llenguatge i 

el funcionament de Sharepoint sinó la seva estructura, les seves classes. I tot i haver-me passat 

un nombre d’hores incomptables, segueixo  tenint la sensació d’estar començant en aquest 

món que és Sharepont, ja que cada dia aprenc coses noves sobre ell. 

Pel que fa el contacte amb el client, pels continus feedbacks de cadascuna de les iteracions del 

projecte, sobretot en l’etapa de bugs i  millores ha sigut una experiència relativament nova per 

mi, tot i que en altres feines ja havia tingut un contacte directe amb el client, havia portat 

recentment un projecte sol, no és comparable amb l’envergadura i la importància d’aquest 

projecte. L’inconvenient que se li pot treure en aquest apartat és la distància amb el client, 

factor que ens impedia celebrar reunions físiques amb ell i que ens obligava buscar altres 

mitjans per estar-hi en contacte, com són l’Skype, correu electrònic o per telèfon. Amb reunions 

físiques possiblement hauríem tancat certs temes del projecte amb menys temps, a causa de 

mal entesos pel que fa a la funcionalitat de certs webparts o funcionament de certes pàgines. 

En definitiva considero que l’elaboració del projecte en una empresa m’ha enriquit en molts 

aspectes, en coneixements, veus realment com allò que has après en la universitat té un ús real, 

guanyes responsabilitats perquè tot allò que estàs desenvolupant té una conseqüència en el 

projecte, aprens a tractar amb un client.... 

11.2. Previsió futura del portal 

Un cop acabat d’implementar allò que es va plantejar en un principi, el client ha seguit afegint 

processos per poder maquetar les pàgines del portal més ràpidament i millores per enriquir el 

contingut de les pàgines. És per això, que un cop acabi aquesta etapa d’elaboració vindrà l’etapa 

de manteniment del portal en la qual es solucionaran possibles problemes o bugs que puguin 

sorgir i afegir noves funcionalitats o millores. Per tant podem dir que el projecte no finalitza 

aquí, sinó que continuarà. Tot i que depèn del client, el temps de vida del d’aquest projecte 

podria anar lligat al del mateix portal, és a dir, el temps que aquest es mantingui online. 

11.3. Revisió de les competències tècniques 

A continuació s’especificaran les competències tècniques associades al projecte, que es van 

escollir en el moment de la matriculació d’aquest, acompanyades d’una breu explicació que 

expliqui de quina forma s’assoliran en el projecte i en quin grau. 

11.3.1. Competència CES 1.1 

Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics. [Bastant] 

El projecte com s’ha comentat abans tractarà de desenvolupar un portal web, el qual conté 

alguna que un altra funcionalitat crítica com és el cas del buscador de l’apartat “Asociados”, el 

qual disposa d’una gran quantitat de registres, més de 500, els quals fan referència a pàgines 

del portal, a les quals s’ha d’accedir per agafar certa informació per després mostrar-la en els 

resultats de la cerca, fet que fa que 500 pàgines tot i que a simple vista semblin poques per les 

eines que existeixen avui en dia, són moltes.  
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Depenent del grau de filtratge que faci l’usuari pot ser que  el seu temps de cerca sigui molt 

elevat o molt ràpid. Això és un apartat bastant crític el qual cal fer proves per mesurar els 

temps d’execució de cada filtratge per a intentar reduir-lo, ja que l’usuari si el temps de cerca és 

molt elevat, pot desencadenar en la pèrdua d’un futur client per Tenerife. 

11.3.2. Competència CES 1.3 

Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de software que es 

poguessin presentar. [En profunditat] 

Per cada millora o funcionalitat nova que afegeix el client o el que va demanar com a base a 

l’inici del projecte, les hores que es van marcar, es van fixar tenint en compte els possibles 

problemes que ens podríem trobar en cadascuna d’aquelles tasques. Aquest cas on s’aplica amb 

més freqüència és amb les millores que va introduint el client, ja que per a cadascuna d’elles 

hem de veure els possibles riscos que pot comportar, les hores que pot dur fer-les i 

conseqüentment el seu cost. Per tant aquesta especificació es treballarà amb profunditat. 

11.3.3. Competència CES 1.4 

Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport de xarxa. 

[Bastant] 

En tractar-se d’un projecte web, la xarxa és vital, sense ella el projecte no és accessible per cap 

usuari. El millor exemple del compliment d’aquesta especificació és que per posar en marxa el 

portal i pel seu manteniment, caldrà l’ús del servidor web IIS i per tant de tots els serveis que el 

formen. Caldrà configurar els ports a través dels quals serà accessible el portal. A banda d’això, 

el portal també es comunica pel port 80 amb un altre servidor, que emmagatzema dades 

d’empreses, les quals paguen una certa quantitat per poder sortir anunciades en el portal. 

 

11.3.4. Competència CES 1.5 

Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [Una mica] 

Aquesta especificació, en comptes de tractar-la una mica com es va indicar en la matriculació 

del projecte, podem dir que es tractarà bastant, això és pel fet que a mesura que ha anat 

evolucionant el projecte, he pogut veure la importància que tenen les bases de dades en 

Microsoft Sharepoint. Com a exemple trobem un procés que va demanar el client, el qual es 

troba especificat en el diagrama de Gannt del projecte, per migrar tot el contingut nou del 

portal que està en actiu al que està en desenvolupament, per poder fer això s’ha necessitat, per 

mitjà de les bases de dades, d’agafar tots els nous documents, imatges, elements de llista..... 

existents en el portal actual i copiar-los en el nou, tot això de forma automatitzada pel procés i 

identificant aquests elements per la base de dades. 
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11.3.5. Competència CES 1.7 

Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software. [Bastant] 

La metodologia emprada, SCRUM, i les iteracions i les respectives retroaccions per part del 

client que formen cadascuna d’elles, implica que hi hagi unes certes comprovacions per veure el 

bon funcionament del producte i la seva qualitat. 

11.3.6. Competència CES 1.8 

Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes de control i de temps real. [En profunditat] 

Per mantenir un cert control del portal un cop estigui en funcionament, en fase de proves o bé 

en l’etapa de maquetació del contingut, existeixen sobretot dues eines les quals ens informen 

de tots els successos que tenen lloc en qualsevol pàgina del portal, una és el visor 

d’esdeveniments  del servidor on es troba allotjat el portal i l’altre són els logs que genera 

Sharepoint. En ser un software que ha d’estar operatiu sempre, caldrà mantenir un control amb 

profunditat perquè els usuaris es vegin afectats el menys possible d’algun probable bug. 

11.3.7. Competència CES 2.1 

Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Una mica] 

Tot software disposa d’uns certs requisits pel seu funcionament, és cert que alguns en 

requereixen més que d’altres. Aquest portal al ser al cap i a la fi un software, també caldrà 

especificar els requisits que calen perquè funcioni correctament, ja siguin els requisits 

hardware, com ara quines característiques ha de tindre el servidor on s’ha d’allotjar perquè la 

web pugui funcionar sense problemes o requisits software, com ara si el portal és visible en 

dispositius mòbils o quines versions dels exploradors el suportaran i quins no. 
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12. Revisió de la planificació i el pressupost 

12.1. Desviació 

La planificació inicial del projecte a patit una certa desviació però tampoc la podem considerar 

crítica.  

El fet causant d’això és que la iteració “Millores i correcció de bugs”, s’ha ha allargat més del 

que s’havia suposat en un inici. Això ha sigut a causa dels següents punts: 

 Més Bugs dels esperats en un inici, que el client ha anat trobant durant la maquetació i 

ús dels Webparts de les pàgines. 

 Nous canvis que el client ha afegit que han repercutit a part del desenvolupament inicial. 

 Noves pàgines del portal que el client ha demanat millorar.  

 Nous processos que el client ha demanat per aconseguir maquetar totes les pàgines 

d’una forma més còmode i ràpida. 

La magnitud d’aquesta desviació no la hem considerat crítica perquè a dia d’avui la iteració 

anomenada “Desenvolupament del portal”, que és la base del projecte perquè és la qual avarca 

la major part d’aquest, disposa d’una versió estable en un gran nombre de pàgines del portal i 

per tant podríem veure el seu correcte funcionament. 

A part, la iteració que a patit la desviació, també la podríem catalogar com a manteniment del 

portal i per tant difícilment es tancarà, sinó que es mantindrà oberta per tal de donar suport al 

client en cas de necessitat d’alguna millora o canvi en els anys de vida que tingui el portal. 

12.2. Canvis en la planificació temporal 

La data de presentació del projecte no ha patit cap canvi respecte a la planificació inicial tot i la 

desviació. El projecte es presentarà davant d’un tribunal en el torn de juny del 2015. 

La modificació en la planificació temporal es basa en que les iteracions “Millores i correcció de 

bugs”, “Documentació” i Preparar la defensa”  han petit canvis en les seves dates  a causa de 

l’allargament de la iteració iteracions “Millores i correcció de bugs”.  

Però el fet que en el plantejament inicial acabéssim el projecte aproximadament dos mesos 

abans de la seva lectura, ens permet tindre un marge de maniobra molt gran tot i com ja he 

comentat, part dels canvis demanats pel client són per enriquir el portal i per tant el projecte en 

si. 

Per tant, la dedicació d’hores en les iteracions del projecte que han petit una modificació en la 

seva planificació, quedarien de la següent manera: 
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Fase del projecte Abans(hores) Ara(hores) Diferencia(hores) 

Millores i correcció de 
bugs 

536 824 +288 

Documentació 256 600 +344 
Preparar la defensa 128 112 -16 

Total   +616 
     Taula 28: Desviació en les iteracions del projecte que han petit canvis 

La iteració “Preparar la defensa” l’hem reduït per poder dedicar aquestes hores a les altres dues 

iteracions que han petit la desviació i ho hem pogut fer gràcies a què en un inici a cada iteració li 

vam assignar hores de més, per si es donava el cas que havíem de traspassar les hores d’una 

iteració en un altre o per si aquella iteració es complicava més del que es va calcular en un 

principi.   

També cal remarcar de nou, que les dues iteracions les quals se’ls hi ha augmentat 

substancialment les hores dedicades, en major part és a causa de noves peticions que ha 

demanat el client que no estaven contemplades en un principi. 

12.3. Canvis de pressupost 

Degut als canvis de planificació s’ha tingut d’actualitzar els costos del projecte.  Com podrem 

veure a continuació les parts afectades queden destacades en vermell. 

12.3.1. Rols 

 

Rols Cap de projecte Analista Programador 

Cost hora(€) 40 32 25 
Taula 29: Preu hora dels rols que intervenen en el projecte 

12.3.2. Iteracions del projecte 

 

Fase del projecte Dedicació(hores)   Cost (€) 

Cap de projecte Analista Programador 

Posada en marxa 40 0 40 2.350 
Desenvolupament del portal 288 0 702 29.070 

Migració al servidor de 
producció 

0 0 80 2.000 

Millores i correcció de bugs 0 0 824 5.150*1 
Procés de canvi de disseny de 

pàgina automàtic 
0 0 24 600 

Documentació 0 600 0 9.600*2 
Preparar la defensa 0 112 0 896*2 

Total 328 384 1382 49.666 
Taula 30: Dades de les iteracions del projecte amb la desviació 
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*1L’apartat de bugs i millores no es pot especificar el seu cost exacte, perquè les hores 

estipulades fan referència a l’interval de temps que dedicarem per corregir errors del 

desenvolupament o bé a realitzar les millores demanades pel client.   

Els bugs ja vindran inclosos en el cost del projecte mentre que les millores, cadascuna tindrà el 

seu propi cost per tant fins que no les demani el client no es podran valorar. Per tant estimarem 

que del total d’aquesta secció ¾ parts seran dedicades a corregir errors i la resta a millores.  

*2En la documentació i preparació  de la defensa passa el mateix cas, ens passarem l’interval 

especificat en el diagrama de Grannt, però al fer-ho fora de l’horari laboral de la feina no ens 

dedicarem les 8 hores que tindria una jornada laboral, el temps que farem servir per a la 

primera  serà ½  i de la segona ¼ del temps especificat. 

12.3.3. Costos indirectes 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.4.  Contingències 

Concepte Percentatge Cost del concepte(€) Cost contingència(€) 

Costos directes 5 49.666 2.483,3 
Costos indirectes 5 806.5 40,4 

TOTAL   2.524 
Taula 32: Contingències del projecte amb la desviació 

12.3.5. Imprevistos 

Risc Risc(%) Rol Hores 
dedicades 

Cost 
concepte(€) 

Cost risc(€) 

Data de 
lliurament 

25 Programador 40 25 1.000 

Problemes 
infraestructura 

5 Cap de 
projecte 

2 40 80 

TOTAL     1.080 
Taula 33: Cost dels imprevistos del projecte 

Concepte Ús(%) Cost(€) Cost Estimat(€) 

Connexió a 
Internet 

20 60 12 

Infraestructura 
-Servidor 10 3000 300 
-Portàtil 25 650 162,5 

Software 10 3000 300 
Transport 0 0 0 

Oficina de treball 0 0 0 
Presentació del 

projecte 
100% 0,05 32 

TOTAL   806,5 
Taula 31: Costos indirectes del projecte 
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12.3.6. Total 

 

Concepte Cost(€) 

Costos directes 49.666 
Costos indirectes 806,5 

Contingència 2.524 
Riscos 1.080 
TOTAL 54.076,5 

  Taula 34: Cost total del projecte amb la desviació 
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       Taula 35: Diagrama de Gannt amb la desviació 
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Taula 36: Detall de les taques del projecte amb la desviació 
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