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Capítol 1

Introducció
1.1 Context
Maresme Promocions és un grup familiar, format per diferents empreses, que es dedica a la promoció i
construcció de vivendes i naus industrials.
Tenen una amplia experiència en aquest sector, i el seu radi d’actuació és la comarca del Maresme i La
Selva.
Aquesta empresa ja disposa d’una pàgina web, on bàsicament hi exposen promocions de naus, pisos i
cases que tenen en venda i, a més, altres obres ja construïdes i venudes. L’adreça de la web actual és
www.maresmepromocions.com.
Per diverses raons, que explicarem en els següents punts, aquesta empresa pretén millorar el portal web
que té en funcionament, i a mi, com a estudiant, m’interessa força aprofundir en els coneixements que
tinc sobre aquest àmbit. És per això que em vaig decidir a acceptar la oferta. La veritat és que estic molt
il·lusionat.

1.2 Situació actual
Actualment, l’empresa Maresme Promocions té un portal web força simple, amb pocs continguts, que es
limita a donar una mica d’informació sobre l’empresa.
El portal està estructurat de la següent manera: a la part esquerra de la pantalla hi ha un menú amb els
continguts dels que consta la web, i a la dreta la informació relativa a l’apartat on s’accedeix. Els
continguts del portal són els següents:

L’empresa: exposa un petit text amb informació sobre l’empresa. Concretament hi explica per qui està
formada l’empresa, a què es dedica, com contactar-hi i direcció. A la Figura 1 ho veiem amb més detall:
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Figura 1

Obres realitzades: en aquest apartat s’hi exposen les fotografies de les naus, pisos i cases construïdes per
l’empresa, classificades segons el municipi on han estat edificades. Un clic sobre la fotografia permet
veure-la ampliada. Veiem una mostra a la Figura 2:

Figura 2
Promocions: aquest apartat segueix la mateixa estructura que l’anterior.

On estem: aquí simplement hi apareixen dues imatges que indiquen com arribar a la seu de l’empresa.
Vegeu la Figura 3:
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Figura 3

Contactar: en aquest apartat es permet als visitats fer qualsevol consulta a traves del formulari que veiem
a la Figura 4:

Figura 4

Aquests són els cinc apartats que té la web de Maresme Promocions actualment. Tot seguit explicarem
quins són els motius pels quals l’empresa pretén millorar el portal, què cal millorar i què cal afegir-hi per
dur a terme les millores.
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1.3 Necessitat de millorar
Maresme Promocions pretén millorar el seu portal web en diferents aspectes, i amb aquestes millores
poder arribar a fer créixer el nombre de visitants de la web, i per tant, fer créixer també el nombre de
clients. A més, també els sembla interessant poder disposar d’una eina d’autogestió del portal per tal de
poder actualitzar-lo, modificar-lo i gestionar-lo com els hi convingui.
Les millores que s’han parlat i que es creuen oportunes d’afegir al portal són les següents:


Crear una nova imatge visual més atractiva i accessible per a l’usuari.



Desenvolupar una nova eina d’autogestió del contingut del portal per tal de no haver de contactar
amb cap expert a l’hora de introduir modificacions.



Afegir la llengua castellana i l’anglesa, a més de la catalana, al portal.



Desenvolupar un cercador amb diversos tipus de filtres per tal de que l’usuari trobi el més
ajustadament possible el que està buscant.



Disposar d’una mapa de Catalunya on hi apareguin els municipis on s’hi ha fet construccions, o
hi està previst edificar, per tal de fer cerques més intuïtives.



Permetre als usuaris que ho desitgin poder-se registrar i rebre informació via mail de les novetats
o notícies que l’empresa cregui oportunes.



Desenvolupar eines utilitàries com el càlcul de les despeses mensuals en funció de diversos
paràmetres.

El nou portal web es construirà des de zero. Per tal d’acomplir amb les noves necessitats de l’empresa,
caldrà marcar uns objectius que hauran de ser una realitat a la fi del projecte i que ens serviran de guia per
anar avançant en el procés.

1.4 Objectius
Els objectius que l’empresa Maresme Promocions s’ha fixat respecte el nou porta web són els següents:


Un portal més accessible i intuïtiu per als usuaris, és a dir, que en tot moment sàpiguen on es
troben, què poden fer, on poden anar, d’una manera senzilla, ràpida i eficaç. Per exemple: des de
la pàgina principal es pugui accedir a qualsevol informació de la web sense haver de passar per
pantalles intermitjes innecessàries, etc.



Una web visualment atractiva, que capti l’atenció dels usuaris no només pels seu contingut, sinó
també per la presentació d’aquests. Una aparença àgil, dinàmica, actual.



Tenir un sistema d’autogestió de continguts intuïtiu, fàcil d’usar, eficaç i eficient que permeti a
qualsevol treballador de l’empresa utilitzar-lo sense major problema.
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Traduir la web al castellà i l’anglès, a més del català, per poder captar usuaris de fora dels
territoris de parla catalana, o simplement, en la seva llengua materna.



Disposar d’un sistema de cerca per tal que els usuaris puguin buscar el que desitgin de manera
intuïtiva, ràpida i concreta.



Poder informar als clients o a persones interessades sobre qualsevol informació que l’empresa
consideri interessant mitjançant el correu electrònic.



Altres objectius d’afegit en funció de l’estudi de mercat en concordància amb l’empresa.

1.5 Estudi de mercat
Per tal de poder apropar-nos al món immobiliari, i més concretament als serveis que aquestes empreses
ofereixen als clients a través de la xarxa, hem fet un petit estudi de quatre portals web del sector:
donpiso.com, grupassa.com, fincaspous.com i castellafinques.com.

Aquesta elecció és simple, però a la vegada completa. M’explico: els dos primers portals pertanyen a dues
empreses líders en el sector immobiliari a nivell estatal, per tant, són un bon punt de referència tan per als
clients com per aquest projecte, ja que disposen de nombroses eines i serveis a disposició del client, que
ens aporten idees noves. El tercer portal escollit és fincaspous.com, ja que domina un àmbit provincial i,
per tant, controla un territori més reduït que els dos primers portals, i és d’abast semblant a l’actual
projecte. A més a més disposa d’unes utilitats força interessants. Per últim, s’ha escollit un quart portal
d’àmbit municipal: castellafinques.com. Les finques Castella estan situades a Premià de Mar, i al
controlar un territori municipal s’espera que se’n pugui obtenir informació més detallada dels productes
que ofereixen. Tot i així, i com és lògic, té menys serveis que les anteriors.

Analitzarem amb més detall els portals escollits de la següent manera: per una banda veurem quines són
les característiques comunes dels portals. Aquestes característiques seran també considerades bàsiques
per al portal de Maresme Promocions. Per altra banda, veurem les característiques particulars que ofereix
cada un d’ells i estudiarem si és viable, necessari o convenient oferir algun servei similar. Entenem que
cada una de les característiques que s’estudiaran, fan referència a serveis en xarxa, és a dir, que si per
exemple en un portal posa informació sobre un servei que l’empresa ofereix, però aquest servei no
implica interacció amb el client en xarxa, no constarà en aquest document. Per exemple, l’empresa
DonPiso dóna informació sobre la “Renta Antigua”, però si el client vol més informació s’ha de dirigir a
un establiment. En aquest cas no ho considerarem servei en xarxa, ja que no aporta res nou al projecte.
Fet aquest aclariment, anem a analitzar les característiques comunes dels portals.
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1.5.1 Característiques comunes
Investigant els continguts i serveis dels portals web que hem escollit (donpiso.com, grupassa.com,
fincaspous.com i castellafinques.com) hem observat que les característiques que els hi són comunes són
les següents (hi ha algunes petites diferències entre elles, però l’objectiu és similar):


Selector de llengua de comunicació (català i castellà).



Buscadors amb múltiples paràmetres configurables com ara província, ciutat, preu, tipus
d’immoble, modalitat, barri, i d’altres.



Formulari de contacte amb l’empresa via mail.



Llista amb els elements obtinguts a les cerques on s’hi inclou diversa informació i una o més
fotografies.



Apartat on s’hi inclou informació referent a l’empresa com ara “qui som?” i “on som?”.

Cada una de les característiques anteriors respon a necessitats i serveis bàsics que un usuari o client
utilitza i necessita.
La selecció de la llengua de comunicació respon a la diversitat lingüística del país.
Els buscadors parametritzats permeten fer una cerca més acurada i precisa del que el client està buscant i
a més, redueix el temps de busca i elimina informació prescindible en cada cas.
El formulari de contacte dóna una altra opció de comunicació directa amb l’empresa a part del contacte
telefònic o físic a l’establiment.
Una informació detallada de cada un dels elements trobats a la cerca, incloent-hi una fotografia, permet al
client fer una petita visita “virtual” al pis, casa, nau, o qualsevol altre construcció sense haver d’anar
físicament a veure-ho.
Per últim, l’apartat on s’hi explica qui és l’empresa i on es troba, ofereix al client transparència envers
l’empresa amb qui tracta i li permet saber on dirigir-se en cas de voler més informació.

Totes aquestes característiques, doncs, han de ser el pilars del projecte, de manera que aquest compleixi
amb els estàndards del sector a la xarxa. Una vegada aquests pilars s’hagin edificat, caldrà donar un afegit
de qualitat amb altres eines i serveis que desenvoluparem a partir de demandes específiques de Maresme
Promocions S.L, a partir d’idees que responguin a necessitats concretes de l’empresa, o a partir d’eines o
serveis concrets que veurem en el següent apartat de “Característiques particulars”.
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1.5.2 Característiques particulars
Com s’ha explicat a la introducció d’aquest apartat, ara és moment de veure els serveis i característiques
particulars de cada un dels quatre portals (donpiso.com, grupassa.com, fincaspous.com i
castellafinques.com), i estudiar si és viable, necessari o convenient oferir algun servei similar al nostre
projecte, o simplement si ens pot aportar alguna idea.

Comencem veient els serveis particulars que ofereix el portal donpiso.com:


Servei d’hipoteca: l’empresa DonPiso posa a la disposició dels seus clients un servei
d’hipoteques que ha negociat amb diverses entitats bancàries, que pretén donar condicions
beneficioses pel client. Aquest servei permet omplir un formulari com el de la figura 5 i enviar
algunes dades necessàries per tal que l’empresa pugui iniciar tràmits.

Figura 5



Informapisos és una revista que DonPiso posa a disposició dels seus clients a nivell estatal i
conté la cartera de propietats dels clients. Està disponible en paper i en edició digital, tal com
mostra la figura 6.
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Figura 6

Serveis particulars de Grupassa:


Feina: l’empresa Grupassa posa a disposició dels usuaris un servei de contacte amb l’empresa a
través d’un formulari pels que estiguin interessats a treballar amb ells. Vegeu la figura 7.
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Figura 7

Aquest és un servei senzill, viable i eficient que Maresme Promocions pot oferir. Per tant, ja
tenim una nova idea per poder desenvolupar una eina semblant.


Xarxa d’establiments: Grupassa disposa d’un servei que permet, a través d’un mapa fet amb
Flash, buscar establiments arreu de l’estat. També és possible buscar el municipi que desitgem a
través d’un selector fet amb html. A la figura 8 ho veiem en detall. Aquesta eina pot ser útil
també per a d’altres propòsits, com ara per buscar habitatge a través del mapa del territori.
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Figura 8


Formulari de contacte per a vendre l’habitatge: aquest formulari permet incloure les dades
personals de la persona interessada en vendre a més d’un quadre de text on s’hi poden
especificar les característiques de l’habitatge.

Serveis particulars de Finques Pous:


Càlcul de l’import de la hipoteca: aquesta eina permet fer un càlcul de l’import de la hipoteca en
funció de cinc paràmetres com la quota desitjada, el termini en anys, el tipus d’interès, el número
de pagaments a l’any i l’import màxim que es vol pagar. Ho podem veure a la figura 9.

Figura 9


Càlcul de les quotes mensuals: aquesta eina permet fer aquest càlcul en funció de cinc
paràmetres com són l’import del préstec, el termini en anys, el tipus d’interès, número de
pagament a l’any i la quota del préstec. El formulari d’introducció de dades és semblant al de la
figura anterior.
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Càlcul de despeses i impostos: aquesta eina permet fer una estimació de les despeses i impostos
que s’hauran afrontar en el moment d’adquirir un immoble a traves d’una hipoteca. Com que hi
ha múltiples paràmetres, vegeu-ho directament de la figura 10.

Figura 10


Càlcul de l’estalvi fiscal: aquesta eina permet calcular el possible estalvi fiscal que es reflectirà a
la declaració de la renda i al valor de les quotes mensuals que deurà aportar l’interessat. Vegemho amb més detall a la figura 11.
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Figura 11
Serveis particulars de Castella Finques:


Informació molt detalla amb les característiques de l’immoble tal com es mostra en les figures
12 i 13.

Figura 12
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Figura 13


“Enviar a un amic”: aquesta eina permet enviar informació d’un habitatge a alguna persona
introduint el mail del destinatari.



Aquesta web també té, com la web de Finques Pous, eines que permeten calcular la quota
mensual de la hipoteca, càlculs d’estalvi fiscal i càlcul de despeses de compra de l’immoble.

Al mercat existeixen eines que permeten desenvolupar software de manera genèrica, com ara PHPNuke, que a través del moviment de software lliure o Open Source, disposa d’aplicacions genèriques com
ara fòrums, xats, buscadors senzills, i moltes d’altres eines que estalvien feina als programadors i es
poden compartir de manera desinteressada i gratuïta.
En el cas d’aquest projecte, no hi ha eines genèriques desenvolupades al servei dels programadors, ja
que són massa específiques. Així doncs, tot el software que contingui el portal de Maresme Promocions
haurà de programar-se des de zero.
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Capítol 2

Anàlisi de requeriments del sistema

2.1 Requeriments funcionals: definició
Els requeriments funcionals d’un sistema descriuen la funcionalitat o els serveis que s’espera que ofereixi
el producte. Per exemple, en el nostre cas el sistema ha de permetre afegir, modificar o esborrar una obra
en promoció.
.

2.2 Requeriments no funcionals: definició
Descriuen propietats o qualitats que ha de tenir un producte, és a dir, una vegada s’ha decidit què ha de
fer el producte podem determinar quines qualitats ha de tenir. Per exemple, “per accedir a qualsevol
apartat de la web s’ha de poder fer en un màxim de dos clics”, o “el sistema ha de ser capaç de processar
50 peticions amb la mateixa eficiència”.

Amb tot, hi ha restriccions de diferents tipus que s’han de tenir en compte. Les restriccions són
requeriments globals que s’ha de definir abans de definir els requeriments. Per exemple, en el nostre cas
la web ha de funcionar correctament tant en Firefox Mozilla, Explorer i d’altres navegadors web tenint en
compte però, la tecnologia que avui en dia disposa en general la societat.

L’especificació dels requeriments del sistema és una parada necessària i imprescindible per tal de assolir
els objectius marcats, ja que delimita i marca allà on es vol i es pot arribar. Es podria dissenyar un sistema
que fos una autèntica joia de l’enginyeria, però si aquest no és útil al client, res no té sentit.

Tot seguit, i tenint em compte el que hem dit, anem a analitzar i especificar els requeriments del projecte.
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2.3 Usuaris i clients
Tal i com diu el títol, aquest projecte té dues vessants clarament diferenciades: per una banda l’explotació
comercial de la web, on hi intervenen els usuaris d’aquesta, i per l’altre la gestió interna, on hi intervenen
els clients, que hauran de fer-ne el manteniment.
Així doncs, un mètode que ens permetrà decidir quins són els requeriments del sistema serà analitzar què
vol i què necessita el client, el mateix per l’usuari.

Administrador: persona amb plens poders de gestió del portal i gestió dels permisos gestors. Hi ha un, i
només un administrador del portal.

Gestor: considerarem gestors a totes aquelles persones de l’empresa que participin d’alguna manera o
altre en la gestió i manteniment de la web. No tenen accés al gestor de permisos gestors, però si en totes
les altres funcionalitats.

Usuari: anomenarem usuari a qualsevol persona que utilitzi el portal web. No té accés a la funcionalitat
de gestió del portal.

2.4 Requeriments funcionals associats al “gestor” i “administrador”


Accés al gestor del portal o intranet: Per accedir-hi cal introduir el nom d’usuari i contrasenya
per poder utilitzar-lo. La mateix aplicació distingeix si l’usuari introduït és “administrador”,
“gestor”, o no té accés.



Permisos gestors: té accés l’usuari “administrador”. Permet afegir i esborrar usuaris “gestors”.
Per afegir un nou “gestor” caldrà introduir-ne el nom i cognom, a més del nom d’usuari i
contrasenya.
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Canvi de dades personals: hi té accés l’usuari “administrador”. Permet fer un canvi de dades
personals, és a dir, nom, cognom, nom d’usuari i contrasenya. Per canviar la contrasenya s’haurà
d’introduir l’antiga una vegada, i la nova dues vegades.



Autogestió de continguts en obres realitzades i en promoció: aquesta funcionalitat permet a l’
”administrador” i “gestor” gestionar de manera semi-automàtica l’exhibició d’obres en venda i
d’obres realitzades, classificables en cases, pisos o nous. Es permetrà afegir, modificar o
eliminar informació sobre una obra. Cada obra publicada tindrà un títol, la població on es troba,
superfície en m2, preu, un text explicatiu, i una galeria de fotografies (de manera opcional s’hi
podrà publicar un vídeo). Com que hi haurà disponibles els idiomes català, castellà i anglès,
s’haurà d’especificar al fer una modificació o inserció de contingut, l’idioma del que es tracta.



Enviament d’informació als usuaris de la web o clients de l’empresa: funcionalitat que ha de
permetre al client enviar correus electrònics informatius a les persones interessades. Es farà
mitjançant un formulari que s’enviarà en forma de correu electrònic amb disseny corporatiu de
l’empresa, a les direccions especificades. El formulari estarà format per un espai on hi aniran els
correus electrònics dels destinataris, un títol i un espai per introduir el cos del correu. Els correus
electrònics a on s’hi podran enviar els correus seran els dels usuaris registrats, que són els que
hauran donat permís per què així sigui.



Modificació de la informació d’on està situada l’empresa: permet a l’administrador o gestor
actualitzar la informació d’on està ubicada l’empresa.



Modificació d’informació de l’empresa: el gestor o administrador pot actualitzar a través
d’aquesta funcionalitat.



Gestió de notícies i opinions: el gestor o administrador pot afegir, modificar o esborrar un tema
o notícia.

2.5 Requeriments funcionals associats a l’usuari


Gestor de cerca d’obres: els usuaris podran fer cerques d’obres exposades a la web en funció
del tipus de construcció (casa, pis o nau industrial), municipi, preu i superfície en m2. A més, es
disposarà d’un cercador gràfic mitjançant un mapa de Catalunya on s’hi podran trobar els
municipis on l’empresa hi té projectes, senyalitzats amb un indicador gràfic.
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Alta d’usuari: l’usuari tindrà la possibilitat de registrar-se mitjançant un formulari, on
posteriorment podrà rebre informació a través del correu electrònic. El formulari contindrà els
següents camps: nom, cognoms, nom d’usuari, contrasenya, direcció de correu electrònic,
idioma (català, castellà o anglès) i telèfon de contacte. Si el registre es realitza correctament,
l’usuari rebrà un mail per part de l’empresa que confirmi el registre.



Baixa i modificació d’usuari: l’usuari, a través d’un enllaç podrà esborrar les seves dades
personals o modificar-les. Prèviament haurà d’haver escrit correctament el seu nom d’usuari i
contrasenya. Si l’usuari vol canviar la contrasenya haurà d’introduir el nom d’usuari, la
contrasenya antiga, i la nova dues vegades.



Selecció de l’idioma: l’usuari tindrà la possibilitat de triar l’idioma en que es mostra la
informació de la web. Els idiomes seran català, castellà i anglès.



Barra de navegació permanent: la barra de navegació és una eina que estarà a disposició de
l’usuari des de qualsevol punt de la web, amb l’objectiu de tenir una referència permanent del
mapa navegacional i poder accedir-hi.



Serveis addicionals: l’usuari tindrà al seu abast algunes funcionalitats “útils” com ara càlcul de
despeses mensuals amb l’hipoteca. Aquestes funcionalitats es determinaran un cop fet l’estudi de
mercat i el vist i plau de l’empresa.



Temes i notícies: els usuaris podran llegir o introduir temes i notícies que creguin que poden ser
interessants, o ser debatudes. Podran afegir comentaris a qualsevol notícia o opinió, i puntuar
cada una de les respostes segons el seu criteri. La diferència entre una notícia i un tema no té cap
diferència tècnica, simplement depèn de l’enfocament que li doni l’autor.

2.6 Requeriments no funcionals
Ara que ja sabem què ha de fer el sistema, ara definirem com ha de ser. Hi ha diferents tipus de
requeriments no funcionals:

Requeriments d’aparença: defineixen l’esperit d’aparença del sistema.
Requeriments d’eficiència: defineixen la rapidesa que han de tenir les funcionalitats dels sistema.
Requeriments d’usabilitat: defineixen la facilitat d’ús del producte.
Requeriments de mantenabilitat i portabilitat: defineixen les característiques que ha de tenir el sistema
per tal de poder fer canvis al sistema, i el temps necessari per dur-los a terme.
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Requeriments d’operativitat: defineixen l’entorn on s’ha executar el sistema i les condicions que ha de
poder assumir aquest.
Requeriments de seguretat: defineixen la seguretat, disponibilitat, integritat i confidencialitat del sistema.
Requeriments culturals i polítics: defineixen els requeriments sorgits de les persones que formen part del
projecte.
Requeriments legals: defineixen les lleis estàndards que s’han d’aplicar al producte.

A continuació queden especificats els requeriments no funcionals del sistema a desenvolupar:


El sistema ha de complir la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPDP), degut a les
dades de caràcter personal que es poden emmagatzemar al sistema.



Les eines de manteniment del portal només seran accessibles a través dels membres de
l’empresa.



Compatibilitat. Tots els components del portal han de funcionar i ser accessibles des de els
navegadors web més comuns, és a dir, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Nestscape i Safari.



Les interfícies gràfiques han de ser accessibles, actuals, dinàmiques, fàcils d’usar i estèticament
agradables.



Verificabilitat. Els sistema he de estar preparat per respondre i controlar les dades incorrectes
introduïdes pel client o per l’usuari.



Fiablilitat. El sistema ha de tenir robustesa i correctesa, és a dir, ha de poder controlar qualsevol
tipus d’errada comesa per l’usuari o altres factors de la xarxa.



Modularitat. Els sistema s’ha de poder ampliar de manera modular i ha de ser reusable. Les
extensions s’han de poder fer fàcilment sense que es vegin afectades altres parts del sistema.
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Capítol 3

Planificació
La planificació és una de les etapes més importants en la realització de software, ja que a partir d’aquí
s’ha de decidir si es durà a terme el projecte o no. La planificació del projecte mostra al client quant de
temps és necessari per realitzar-lo i el cost d’aquest. Una mala planificació del temps pot comportar des
de pèrdues econòmiques, per invertir més hores de les previstes, fins a malestar al personal que
desenvolupa el projecte per invertir més hores de les pactades. Per tant, una bona planificació és molt
important abans de dur a terme qualsevol projecte.

3.1 Planificació inicial
A la taula que trobem a la següent pàgina es pot veure la planificació inicial que s’ha estimat sobre el
projecte. A la taula hi distingim etapes i tasques, subtasques i durada en hores de cada una. Les etapes que
composen la planificació del projecte són l’anàlisi de requeriments, especificació, disseny,
implementació, i proves.
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Etapa - Tasca

Subtasca

Durada

Anàlisi de requeriments

35 h
15 h
10 h
10 h

- Anàlisi de requeriments
- Estudi de mercat
- Redacció de la memòria
Especificació
- Model de casos d’us

140 h
70 h

Diagrama de casos d’ús
Descripció dels casos d’ús

30 h
40 h

Esquema conceptual

15 h

Diagrames de seqüència del sistema
Contractes de les operacions

15 h
25 h

15 h

- Model conceptual

40 h

- Model de comportament

- Redacció de la memòria

15 h

Disseny
- Formació noves tecnologies
- Arquitectura del sistema

185 h
50 h
15 h

Disseny de l’arquitectura de l’aplicació
- Vistes

- Controladors

- Models
- Redacció de la memòria

15 h
30 h

Disseny intern
Disseny extern

5h
25 h

Diagrama de classes de disseny
Diagrames de seqüència

10 h
40 h

Disseny sistema persistència
Disseny de la base de dades

10 h
10 h

50 h

20 h

Implementació
- Instal·lació software
- Web corporativa
- Intranet
- Redacció de manuals
Proves
- Realització de proves
- Redacció de la memòria
- Redacció d’altres temes
Total

20 h
65 h
5h
30 h
30 h
10 h
20 h
10 h
10 h
15 h
460 h
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3.2 Planificació real
Etapa - Tasca

Subtasca

Durada

Anàlisi de requeriments

35 h
15 h
10 h
10 h

- Anàlisi de requeriments
- Estudi de mercat
- Redacció de la memòria
Especificació
- Model de casos d’us

150 h
70 h

Diagrama de casos d’ús
Descripció dels casos d’ús

30 h
40 h

Esquema conceptual

15 h

Diagrames de seqüència del sistema
Contractes de les operacions

25 h
15 h

15 h

- Model conceptual

40 h

- Model de comportament

- Redacció de la memòria

25 h

Disseny
- Formació noves tecnologies
- Arquitectura del sistema

205 h
70 h
15 h

Disseny de l’arquitectura de l’aplicació
- Vistes

- Controladors

- Models
- Redacció de la memòria

15 h
30 h

Disseny intern
Disseny extern

5h
25 h

Diagrama de classes de disseny
Diagrames de seqüència

10 h
40 h

Disseny sistema persistència
Disseny de la base de dades

10 h
10 h

50 h

20 h

Implementació
- Instal·lació software
- Web corporativa
- Intranet
- Redacció de manuals
Proves
- Realització de proves
- Redacció de la memòria
- Redacció d’altres temes
Total

20 h
125 h
5h
60 h
40 h
20 h
20 h
10 h
10 h
15 h
550 h
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3.3 Comparació entre la planificació inicial i real
Com es pot comprovar, la diferència entre les hores planificades i les reals ha sigut considerable. Tot
seguit justificarem cada un dels desviaments de temps planificats:

-

Durant el procés d’especificació, la redacció de la memòria m’ha requerit més temps del que
necessitava, unes deu hores més.

-

L’etapa de disseny s’ha allargat vint hores més del previst, degut al temps de formació que he
hagut d’invertir de més. L’ús del framework en la implementació ha suposat aprendre des de
zero aquesta eina, i ha significat un temps extra que no tenia previst.

-

L’errada de planificació més gran han estat les hores invertides en la implementació, seixanta
hores de més. La poca experiència amb el llenguatge PHP, i sobre tot en l’ús del framework
m’ha comportat un excés d’hores de “baralles” amb el codi. Provablement, si el projecte
l’hagués començat amb l’experiència que he adquirit, la planificació hauria set molt més
ajustada.

-

La resta de punts de la planificació s’han cenyit força a la previsió.

3.4 Planificació econòmica
Per calcular el cost econòmic aproximat del projecte es tenen en compte diferents elements que han
intervingut en el desenvolupament d’aquest, des dels recursos humans, fins als sistemes i programes
utilitzats. A la taula següent es mostra el resum del cost econòmic per conceptes, i a les següents taules la
justificació de cada un dels càlculs d’aquests conceptes.

Cost econòmic
Concepte

Cost en €

Recursos humans

3220 €

Equips informàtics

126,56 €

Sistemes i programes

37,91 €

Total

3384,47 €

Els costos de la taula anterior es desglossen ens els següents segons el seu coeficient d’amortització i els
anys d’ús dels recursos:
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Recursos humans
En el projecte ha participat una persona, i considerant el preu per hora estipulat per a becaris a la UPC, i
les hores planificades es calcula el cost dels recursos humans:
7 € / hora x 460 hores planificades = 3220 €

Total

3220 €

Equips informàtics
Per desenvolupar el projecte s’ha fet servir un ordinador Compaq Presario V4000, valorat en 1200 €. A
més, tenint en compte que l’equip té 3 anys (febrer 2005), la taula de coeficients d’amortització de
l’import de societats, apartat 6 dels elements comuns indica un coeficient lineal màxim del 25%, i un
període màxim de amortització de 8 anys per a equips per al tractament de la informació.

Any

Amortització

Valor

1

0,25 * 1200 = 300

1200-300 = 900

2

0,25 * 900 = 225

900-225 = 675

3

0,25 * 675 = 168,75

675-168,75 = 506,25

4

0,25 * 506,25 = 126,56

Total

126,56 €
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Sistemes i programes
Per el PFC s’ha de pagar l’amortització de les llicències dels programes següents:
•

Llicència Windows XP Home Edition valorada en 92€.

•

Llicència de MS Office XP valorada en 100 €.

•

Llicència Adobe Suite CS2 valorada en 190 €.

La taula de coeficients d’amortització de l’impost de societats, apartat 7 dels elements comuns indica un
coeficient lineal màxim del 33% i un període màxim d’amortització de 6 anys per els sistemes i programes
informàtics.
Preu llicències = 92 + 100 + 190 = 382 €

Any

Amortització

Valor

1

0,33 * 382 = 126,06

382-126,06 = 255,94

2

0,33 * 255,94 = 84,46

255,94-84,46 = 171,48

3

0,33 * 171,48 = 56,59

171,48-56,59 = 114,89

4

0,33 * 114,89 = 37,91

Total

37,91 €
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Capítol 4

Especificació

4.1 Introducció

L’especificació es construeix a partir de la informació elaborada en l’etapa d’anàlisi de requeriments, i
respon a la pregunta de què ha de fer el sistema.
En aquest capítol es crearan els models i la documentació necessària per poder afrontar l’etapa de disseny
amb garanties.

4.2 Model de casos d’ús
El primer pas en l’especificació és realitzar l’estudi de casos d’ús. En aquest, s’especifica quines són les
funcions del sistema per a cada actor 1.

Els actors que formen el sistema són els següents:
Administrador: persona amb plens poders de gestió del portal i gestió dels permisos gestors. Hi ha un, i
només un administrador del portal.

Gestor: considerarem gestors a totes aquelles persones de l’empresa que participin d’alguna manera o
altre en la gestió i manteniment de la web. No tenen accés al gestor de permisos gestors, però si en totes
les altres funcionalitats.
Usuari: anomenarem usuari a qualsevol persona que utilitzi el portal web. No té accés a l’eina de gestió
del portal.

1

Actor: entitat externa al sistema que participa en la seqüència d’esdeveniments del cas d’ús. Pot ser una
persona, un conjunt de persones, un sistema de hardware, un sistema de software o un rellotge.
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4.2.1 Diagrama de casos d’ús
A la figura 13 es pot veure el diagrama de casos d’ús del portal, tant l’intranet com la resta del portal.
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<<Include>>
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Figura 13

Tot seguit es mostren els casos d’ús de la figura:
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4.2.2 Accés a intranet
Els casos d´ús “Accés a Internet” tenen la funció de manteniment del portal i gestió dels permisos
d’accés. Hi ha tres subapartats: gestió de permisos, gestió de continguts i informació via mail.

4.2.2.1 Accés a intranet
A continuació es defineix el cas d´ús d’accés a intranet.

Cas d’ús Accés a intranet
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Donar permís d’accés a intranet.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

El cas d´ús comença quan l’Administrador o Gestor vol accedir a l’intranet del portal.
2.

L’Administrador introdueix el nom i la contrasenya.

3.

El Sistema verifica que el nom i la contrasenya són vàlids.

4.

L’Administrador accedeix a l’intranet del portal.

Cursos alternatius
1.

Línia 3: si el nom i contrasenya no són vàlids els Sistema denega l’accés a intranet i posa un
missatge d’error.

4.2.2.2 Permisos gestors
Tot seguit es mostren els 3 casos d’ús dels permisos gestors: afegir gestor, esborrar gestor, modificar
gestor.

Cas d’ús Afegir Gestor
Actors Administrador
Propòsit Donar d’alta un Gestor
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

El cas d’ús comença quan l’Administrador vol donar d’alta un nou Gestor.

2.

L’Administrador introdueix el nom, cognoms, nom d’accés i contrasenya.

3.

El Sistema dóna l’alta per acabada.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si el nom d’accés ja existeix apareix un missatge d’error.

2.

Línia 2: si el nom i cognoms ja existeixen, apareix un missatge d’error.
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Cas d’ús Esborrar Gestor
Actors Administrador
Propòsit Donar de baixa un Gestor
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

El cas d’ús comença quan l’Administrador vol donar de baixa un Gestor.

2.

L’Administrador indica el Gestor que vol donar de baixa.

3.

El Sistema dóna de baixa al Gestor indicat.

Cursos alternatius
No n’hi ha.

Cas d’ús Modificar Gestor
Actors Administrador
Propòsit Modificar les dades d’un Gestor
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

El cas d’ús comença quan l’Administrador vol donar modificar les dades d’un Gestor.

2.

L’Administrador indica el Gestor del que vol modificar-ne les dades.

3.

L’Administrador modifica les dades del Gestor, entre elles poden ser el nom, cognoms, nom
d’accés o contrasenya.

4.

El Sistema actualitza les dades.

Cursos alternatius
1.

Línia 3: si el com i cognoms modificats coincideix amb un Gestor existent el Sistema dóna un
missatge d’error.

2.

Línia 3: si el nom d’accés coincideix amb un altre existent el Sistema retorna un missatge
d’error.

4.2.2.3 Gestió de continguts
Tot seguit es mostren els 3 casos d’ús de gestió de continguts: afegir obra, esborrar obra, modificar obra.

Cas d’ús Afegir obra
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Afegir una obra al portal, sigui casa, pis o nau.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

El cas d’ús comença quan l’Administrador o Gestor vol afegir una obra al portal.

2.

L’Administrador o Gestor tria el tipus d’obra: casa, pis o nau.

3.

L’Administrador o Gestor introdueixen el títol, la població on es troba, superfície en m2, preu, si
té jardí, si té balcó, si té terrassa, número de banys, número d’habitacions, distància fins al
centre, si té piscina, si té calefacció i aire condicionat, si té garatge i el seu número de places, i
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un text explicatiu (el camp del títol i el text explicatiu s’hauran d’omplir tres vegades cada un,
una vegada per cada un dels idiomes que han de estar disponibles).
4.

L’Administrador o Gestor afegeixen una o diverses imatges associades a l’obra.

5.

El Sistema dóna per acabada l’alta de l’obra.

Cursos alternatius
1.

Línia 3: si el títol, la població, la superfície o el preu són buits, mostra un missatges d’error.

2.

Línia 4: si la imatge que es vol afegir no és del format correcte el Sistema retorna un error.

Cas d’ús Esborrar obra
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Esborrar una obra
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Administrador o Gestor vol esborrar una obra.

2.

L’Administrador o Gestor tria la obra que vol esborrar.

3.

El Sistema esborra l’obra i dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
No n’hi ha.

Cas d’ús Modificar obra
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Modificar dades d’una obra exposada.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Administrador o Gestor vol modificar dades d’una obra.

2.

L’Administrador o Gestor tria l’obra que vol modificar-ne dades.

3.

L’Administrador o Gestor modifica les dades pertinents.

4.

L’Administrador o Gestor modifica les imatges pertinents.

5.

El Sistema dóna per acabada la modificació.

Cursos alternatius
1.

Línia 3: si el títol, la població, la superfície o el preu són buits, mostra un missatges d’error.

2.

Línia 4: si la imatge que es vol modificar no és del format correcte el Sistema retorna un error.

4.2.2.4 Informació via mail
Tot seguit es mostra el cas d’ús que permet enviar informació als usuaris via correu electrònic.

Cas d’ús Informació via correu electrònic.
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Enviar informació a través del correu electrònic a usuaris registrats.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Administrador o Gestor vol enviar un mail informatiu a usuaris registrats.
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2.

L’Administrador o Gestor tria d’entre els usuaris registrats a quins vol enviar aquesta
informació.

3.

L’Administrador o Gestor introdueix les dades o informació que vol mostrar, entre elles el títol i
el cos del correu electrònic. El títol i cos s’hauran d’introduir en els tres idiomes disponibles.

4.

El Sistema envia els correus als usuaris registrats en l’idioma que aquests s’hagin registrat, i
dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si no s’ha introduït almenys un destinatari el Sistema mostra un missatge d’error.

2.

Línia 3: si el títol o el cos del correu són buits els Sistema mostra un missatge d’error.

4.2.2.5 Modificar Empresa

Cas d’ús Modificar Empresa.
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Modificar la informació sobre l’empresa.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Administrador o Gestor vol modificar les dades de Empresa.

2.

L’Administrador o Gestor modifica el text on hi ha informació sobre l’empresa. El text s’ha
d’introduir en els tres idiomes del portal.

3.

El Sistema dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si el text no està en els tres idiomes, el Sistema retorna un missatge d’error.

2.

Línia 2: si el no s’han enviat correctament, el Sistema retorna un missatge d’error.

4.2.2.6 Gestor de tema o notícia

Cas d’ús Afegir tema o notícia
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Introduir un tema o notícia per que els usuaris puguin llegir, opina.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Administrador o Gestor vol publicar un tema o notícia.

2.

L’Administrador o Gestor introdueix el títol i el text.

3.

El Sistema dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si el títol o el text no estan introduïts el Sistema retorna un missatge d’error.

Cas d’ús Modificar tema o notícia
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Modificar un tema o notícia ja introduïts.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
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1.

L’Administrador o Gestor vol modificar un tema o notícia.

2.

L’Administrador o Gestor introdueix el títol i/o el text.

3.

El Sistema dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
2.

Línia 2: si el títol o el text no estan introduïts el Sistema retorna un missatge d’error.

Cas d’ús Esborrar tema o notícia
Actors Administrador, Gestor
Propòsit Esborrar un tema o notícia.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Administrador o Gestor vol esborrar un tema o notícia.

2.

L’Administrador o Gestor esborra el tema o notícia.

3.

El Sistema esborra la notícia i totes les opinions relacionades. Dóna per acabat el cas d’ús.

4.2.3 Portal
Els casos d’ús “Portal” són tots aquells on l’actor protagonista n’és l’Usuari. Hi tenen accés també
l’Administrador i el Gestor. Podem dir que aquest casos d’ús van dirigits als clients de l’empresa o
persones interessades en adquirir o consultar el portal web com a eina o font d’informació.

4.2.3.1 Idioma
Tot seguit es mostra el cas d’ús que permet canviar l’idioma. Els idiomes disponibles són tres: català,
castellà i anglès. Està disponible des de qualsevol punt del portal.

Cas d’ús Idioma
Actors Usuari
Propòsit Poder canviar l’idioma del portal des de qualsevol punt d’aquest.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol canviar l’idioma en que s’està mostrant la informació del portal.

2.

L’Usuari tria l’idioma en que vol rebre la informació.

3.

El Sistema canvia l’idioma i dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
No n’hi ha.

4.2.3.2 Cerca d’obres
Tot seguit es mostren els casos d’ús de cercar obres i ordenar la cerca d’una obra.

47

Cas d’ús Cerca d’obres
Actors Usuari
Propòsit Permet fer una cerca d’una obra, filtrada amb les necessitats de l’Usuari.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol cercar una obra.

2.

L’Usuari posa els filtres que considera adequats, entre ells hi ha el tipus de construcció (casa, pis
o nau industrial), municipi, preu i superfície en m2.

3.

El Sistema canvia mostra els resultats de la cerca i dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: en cas de no haver-hi filtres es mostraran totes les dades disponibles.

4.2.3.3 Registre d’Usuari
Tot seguit es mostren els casos d’ús de alta, baixa i modificació de dades d’Usuari.

Cas d’ús Alta Usuari
Actors Usuari
Propòsit Permet registrar un Usuari.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol registrar-se en el Sistema.

2.

L’Usuari les dades per donar-se d’alta. El camps necessaris són: nom, cognoms, nom d’usuari,
contrasenya, direcció de correu electrònic, idioma (català, castellà o anglès) i telèfon de contacte.

3.

El Sistema enviarà un mail a l’Usuari per confirmar l’alta en el registre, i dóna per acabat el cas
d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si algun camp és buit, exceptuant el telèfon, el Sistema mostra un missatge d’error.

2.

Línia 2: si el nom d’accés ja existeix el Sistema mostra un missatge d’error.

3.

Línia 3: si la direcció de correu electrònic introduïda per el nou Usuari no és correcta, el Sistema
no podrà enviar el mail de confirmació d’alta i l’Usuari no serà registrat al Sistema.

Cas d’ús Baixa Usuari
Actors Usuari
Propòsit Permet a un Usuari donar-se de baixa del registre.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol donar-se de baixa del registre.

2.

L’Usuari introdueix el seu nom d’accés i contrasenya.
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3.

L’Usuari es dóna de baixa.

4.

El Sistema mostra un missatge confirmant la baixa de l’Usuari, i dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si el nom d’accés i contrasenya no són vàlids, el Sistema retorna un missatge d’error.

2.

Línia 3: si s’ha produït algun error en el procés de la baixa, el Sistema mostra un missatge
d’error.

Cas d’ús Modificar dades d’Usuari
Actors Usuari
Propòsit Permet a un Usuari modificar les seves dades de registre.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol modificar les seves dades de registre.

2.

L’Usuari modifica les dades que desitja.

3.

El Sistema mostra un missatge confirmant la modificació de les dades de l’Usuari, i dóna per
acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si es canvia el nom d’accés i aquest ja existeix, el Sistema retorna un missatge d’error.

4.2.3.4 Empresa
Tot seguit es mostra el cas d’ús on l’empresa Maresme Promocions S.L. mostra a títol informatiu
informació sobre l’empresa.

Cas d’ús Empresa
Actors Usuari
Propòsit Informar a l’usuari sobre l’empresa Maresme Promocions S.L.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol enviar informar-se sobre l’empresa.

2.

L’Usuari accedeix a l’espai del portal on s’hi exposa la informació.

4.2.3.5 On som?
Tot seguit es mostra el cas d’ús on s’hi pot veure la ubicació geogràfica de l’empresa.

Cas d’ús Empresa
Actors Usuari
Propòsit Informar a l’usuari sobre la ubicació geogràfica de l’empresa Maresme Promocions S.L.
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Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol saber on està ubicada geogràficament l’empresa.

2.

L’Usuari accedeix a l’espai del portal on s’hi exposa la informació.

4.2.3.6 Contacta
Tot seguit es mostra el cas d’ús on l’usuari es posa en contacte amb l’empresa.

Cas d’ús Contacta
Actors Usuari
Propòsit Permetre a un usuari posar-se en contacte amb l’empresa i fer qualsevol consulta.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol posar-se en contacte amb l’empresa.

2.

L’Usuari accedeix “Contacta” i introdueix un títol, un text i una direcció de correu electrònic per
tal de que l’empresa pugui respondre.

3.

El Sistema informa que s’ha enviat bé la informació i dóna per acabat el cas d’ús.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si l’Usuari no ha introduït el títol, el text o la direcció de correu electrònic, el Sistema
mostra un missatge d’error.

2.

Línia 3: si el Sistema no ha pogut enviar retorna un missatge d’error.

4.2.3.7 Import hipoteca
Tot seguit es mostra el cas d’ús on l’usuari pot calcular de manera orientativa l’import màxim de la
hipoteca.

Cas d’ús Import hipoteca
Actors Usuari
Propòsit Permetre a un usuari calcular de manera orientativa l’import màxim de la hipoteca.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol fer un càlcul aproximat del que pot costar la seva hipoteca.

2.

L’Usuari accedeix “Import hipoteca” i introdueix la quota desitjada, l’import en anys, el tipus
d’interès i el nombre de pagaments a l’any.

3.

L’Usuari valida les dades i el Sistema retorna l’import.

Cursos alternatius
3.

Línia 2: si l’Usuari no ha introduït algun dels camps, el Sistema mostra un missatge d’error.

4.2.3.8 Afegir opinió
Tot seguit es mostra el cas d’ús on l’usuari pot introduir una opinió, resposta o aportació personal a un
tema proposat.
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Cas d’ús Afegir opinió
Actors Usuari
Propòsit Permetre a un usuari afegir una opinió, resposta o aportació personal.
Cas d’ús típic d’esdeveniments
1.

L’Usuari vol inserir una nova opinió.

2.

L’Usuari accedeix a la notícia on hi vol introduir la opinió.

3.

L’Usuari introdueix el text i la firma.

4.

El Sistema dóna el cas d’ús per acabat.

Cursos alternatius
1.

Línia 2: si l’Usuari no ha introduït el text o la firma, el Sistema mostra un missatge d’error.
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4.3 Model conceptual
Una vegada descrit el model de casos d’ús, ara cal construir el model conceptual d’aquests i determinar
quines són les seves restriccions d’integritat 2.
Un model conceptual representa coses del món real, no components del software. En UML es representa
mitjançant un grup de diagrames d’estructura estàtica on no s’hi defineix cap operació. En aquests
diagrames es mostren classes d’objectes, associacions entre classes d’objectes i atributs de classes
d’objectes.

Tot seguit es mostren les restriccions d’integritat del model:
-

Dos usuaris d’intranet no poden tenir el mateix nom d’accés.

-

Dos temes no poden tenir el mateix id.

-

Dues fotos no poden tenir el mateix id.

-

Dos usuaris registrats no poden tenir el mateix nom d’accés.

-

Dues obres no poden tenir el mateix id.

-

La data de publicació d’una obra no pot ser superior a la data actual.

-

La data de publicació d’un tema no pot ser superior a la data actual.

-

Dues opinions no poden tenir el mateix id.

(Vegem el diagrama conceptual de la següent pàgina)

2

Restricció d’integritat: són les que no es poden expressar gràficament dins del diagrama UML, i
s’especifiquen de forma textual.
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Obra

Foto

té

Id
tipusObra
Títol
Data
Població
Superficie
Preu
Text [3]
Calefacció
Aire Cond.
Pàrking
NumPlaces

1

*

Id
Nom

Usuari portal
Idioma: Idioma
{disj, inc.}
Usuari registrat
NomAccés
Contrasenya
Nom
Cognoms
Correu
Idioma
Telèfon

{disj, comp}
Notícia o Tema
Pis

Nau

Casa

Jardí
Balcó
Terrassa
N.Banys
NumHab
DisCentr
Piscina

CarrCamions
ParkingCam.
Oficiones

Balcó
Terrassa
N.Banys
NumHab
DisCentr
Piscina

Id
Títol
Text
Núm. lectures
Data publicació
Autor
1
té
*

<<enumeració>>
Idioma
Català
Castellà
Anglès

1

On Som

Opinió

Descripció
Fotografia

Id
Text
Autor
Data publicació
1

Empresa
Descripció

Usuari intranet
NomAccés
Contrasenya
Nom
Cognoms
{disj, comp}

Usuari gestor

Usuari
1
administrador
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4.4 Model de comportament
El model de comportament del sistema està composat per dues parts: els diagrames de seqüència i els
contractes de les operacions.
Els diagrames de seqüència mostren la seqüència d’esdeveniments entre els actors i el sistema i permeten
identificar les operacions del sistema.
Els contractes de les operacions descriuen l’efecte de les operacions del sistema.

4.4.1 Diagrames de seqüència del sistema
Els diagrames de seqüència mostren per a cada escenari particular d’un cas d’ús: els esdeveniments
externs generats pels actors, el seu ordre, i els esdeveniments interns del sistema que es produeixen com a
conseqüència dels esdeveniments externs.

Tot seguit es defineixen els diagrames de seqüència del sistema:

4.4.1.1 Accés a intranet

Com en els apartats anteriors, el primer sistema que analitzarem serà l’accés a intranet.

Usuaris Gestors
La gestió d’usuari Gestor consta d’aquests tres diagrames de seqüència, sorgits dels seus casos d’ús:
-

Alta Gestor (figura 14)

-

Baixa Gestor (figura 15)

-

Modificar Gestor (figura 16)
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:Administrador

:Sistema
altaGestor(dadesGestor)
dadesGestor = nom + cognoms + nom d’accés +
contrasenya
Figura 144 : alta Gestor

:Administrador

:Sistema
baixaGestor(id)

Figura 15 : baixa Gestor

:Administrador

:Sistema

modificarGestor(id, dadesGestor)

(noves)dadesGestor = nom + cognoms + nom d’accés +
contrasenya

Figura 16 : modificar Gestor
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Gestió de continguts

La gestió d’obres consta d’aquests tres diagrames de seqüència, sorgits dels seus casos d’ús:
-

Afegir obra (figura 17)

-

Modificar obra (figura 18)

-

Esborrar obra (figura 19)

:Gestor

:Sistema
afegirObra(tipus_obra, dadesObra)

*

afegirFoto(imatge)
tipus_obra = casa, pis o nau
dadesObra = títol + data + població + superfície + preu +
jardí (casa) + balcó(casa o pis) + terrassa (casa o pis) +
número de banys (casa o pis) + número d’habitacions (casa
o pis) + distància fins al centre (casa o pis) + piscina (casa
o pis) + càrrega camions (nau) + pàrking camions (nau) +
oficines (nau) + calefacció i aire condicionat + pàrking i el
seu número de places + text explicatiu (català, castellà i
anglès)
Figura 17: Afegir obra

:Gestor

:Sistema
modificarObra(id, dadesObra)
afegirFoto(imatge) (esborrar o modificar foto)

*
dadesObra = títol + data + població + superfície + preu +
jardí (casa) + balcó(casa o pis) + terrassa (casa o pis) +
número de banys (casa o pis) + número d’habitacions (casa
o pis) + distància fins al centre (casa o pis) + piscina (casa
o pis) + càrrega camions (nau) + pàrking camions (nau) +
oficines (nau) + calefacció i aire condicionat + pàrking i el
seu número de places + text explicatiu (català, castellà i
anglès)
Figura 18: Modificar obra
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:Gestor

:Sistema
esborrarObra(id)

Figura 19: Esborrar obra

Modificar Empresa
La gestió d’Empresa consta d’aquest diagrama de seqüència, sorgit del seu cas d’ús:
-

Modificar Empresa (figura 20)

:Gestor

:Sistema
modificarEmpresa(text)

Text en català, castellà i anglès

Figura 20: Modificar Empresa

Informació via mail a usuaris registrats
L’enviament d’informació als usuaris registrats via mail consta d’aquest diagrama de seqüència, sorgit del
seu cas d’ús:
-

Informació via mail a usuaris registrats (figura 21)
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:Gestor

:Sistema

enviarMail(llistaUsuaris, titol, text)

llistaUsuaris = direccions de correu dels usuaris registrats
escollits
Text en català, castellà i anglès

Figura 21: informació via mail a usuaris registrats

Gestor de tema o notícia
El gestor de temes i notícies consta de tres casos d’ús:
-

Afegir tema o notícia (figura 22)

-

Modificar tema o notícia (figura 23)

-

Esborrar tema o notícia (figura 24)

:Gestor

:Sistema

afegirNoticia(títol, text, autor)

Figura 22: Afegir tema o notícia
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:Gestor

:Sistema

modificarNotícia(id, títol, text, autor)

Figura 23: Modifica tema o notícia

:Gestor

:Sistema
esborrarNotícia(id)

Figura 24: Esborrar tema o notícia

4.4.1.2 Portal

Tot seguit es mostren els diagrames de seqüència del Portal.

Idioma
La selecció de l’idioma de comunicació consta d’aquest diagrama de seqüència, sorgit del seu cas d’ús:
-

Idioma (figura 25)
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:Usuari

:Sistema
seleccioIdioma(idioma)

Figura 25

Cercar obra
La cerca d’una obra consta d’aquest diagrama de seqüència:
-

Cercar obra (figura 26)

:Usuari

:Sistema

cercarObra(llistaOpcions): obres
llistaOpcions = tipusObra + municipi + preu + superfície

Figura 26: Cercar obra
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Registre d’usuaris
El registre d’usuaris consta d’aquests tres diagrames de seqüència, sorgits dels seus casos d’ús:
-

Alta usuari (figura 27)

-

Baixa usuari (figura 28)

-

Modificar dades (figura 29)

:Usuari

:Sistema

altaUsuari (dadesUsuari)
dadesUsuari = nom + cognoms + nom d’usuari +
contrasenya + direcció de correu electrònic + idioma
(català, castellà o anglès) + telèfon de contacte

Figura27: Alta d'usuari

:Usuari

:Sistema

baixaUsuari (idUsuari)

Figura 28: Baixa d'usuari
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:Usuari

:Sistema

modificarDades (idUsuari, dadesUsuari)

dadesUsuari/novesDadesUsuari = nom + cognoms +
nom d’usuari + contrasenya + direcció de correu
electrònic + idioma (català, castellà o anglès) + telèfon
de contacte

Figura 29: Modificar dades

Contacta
L’eina de contacte amb l’empresa consta d’aquest cas d’ús:
-

Contacta (figura 30)

:Usuari

:Sistema

contacta (titol, text, direccioMail)

Figura 30: Contacta
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Import hipoteca
El càlcul d’import d’hipoteca consta d’aquest cas d’ús:
-

Import hipoteca (figura 31)

:Usuari

:Sistema
importHipoteca (import, tipusInteres, numPagaments):
import

Figura 31: Import hipoteca

Afegir opinió
Aquest cas d’ús consta d’un diagrama:
-

Afegir opinió (figura 32)

:Usuari

:Sistema
afegirOpinio (idNoticia, text, autor)

Figura 32: Afegir opinió
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4.4.2 Contractes de les operacions del sistema

Un contracte d’una operació descriu el comportament del sistema en quan a quins són els canvis d’estat
de la base d’informació i de quines són les sortides que el sistema retorna quan s’invoca una operació. El
tipus de descripció explica què farà l’operació més que en com ho farà. La fiabilitat de la operació està
garantida per les precondicions -condicions que estan garantides quan es crida l’operació- i les
postcondicions -condicions que l’operació ha de garantir-.
Val a dir que a diferència d’altres apartats anteriors, no es presentaran la totalitat dels contractes de les
operacions dels sistema, ja que la semàntica de d’aquestes és la mateixa. Així, es mostra un exemple
d’alta, baixa, modificació, enviar mail, cercar obra, càlcul d’hipoteca, puntuar una notícia, i alguns altres.

4.4.2.1 Alta gestor
Nom altaGestor (nom, cognoms, nomAcces, contrasenya)
Responsabilitat
Donar d’alta un nou gestor.
Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

Precondicions
-

No existeix un gestor g amb nomAcces = g.nomAcces.

Postcondicions
-

Es crea una instància gestor g amb nom=g.nom, cognoms=g.cognoms, nomAcces=g.nomAcces i
contrasenya=g.contrasenya.

Sortida
- mostra (g.nom+g.cognoms+g.nomAcces +g.contrasenya)

4.4.2.2 Baixa gestor
Nom baixaGestor (id)
Responsabilitat
Donar de baixa un gestor.
Excepcions
-

Si no existeix un gestor g amb id=g.id, indica error.

-

Si l’argument d’entrada no té valor, indica error.

Precondicions
-

Existeix un gestor g amb id = g.id.

Postcondicions
-

Baixa de la instància g del sistema.

Sortida
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4.4.2.3 Modificar gestor
Nom modificarGestor (id, nom, cognoms, nomAcces, contrasenya)
Responsabilitat
Modificar les dades d’un gestor.
Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

-

Si no existeix cap gestor g amb id=g.id, indica error.

Precondicions
-

Existeix un gestor g amb id = g.id.

Postcondicions
-

Modifica la instància gestor g amb id=g.id, amb nom=g.nom, cognoms=g.cognoms,
nomAcces=g.nomAcces i contrasenya=g.contrasenya.

Sortida
- mostra (g.nom+g.cognoms+g.nomAcces +g.contrasenya)

4.4.2.4 Afegir Obra
Nom afegirObra (tipusObra, títol, data, població, superfície, preu, jardí (casa), balcó(casa o pis), terrassa
(casa o pis), número de banys (casa o pis), númeroHabitacions (casa o pis), distànciaFinsCentre (casa o
pis), piscina (casa o pis), càrregaCamions (nau), pàrkingCamions (nau), oficines (nau), calefacció,
aireCondicionat, pàrking, númeroPlaces, textExplicatiu (català, castellà i anglès)).
Responsabilitat
Afegir una obra.
Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

Precondicions
-

La data és la actual.

Postcondicions
-

Es crea una instància Obra o, del tipus o.tipusObra (pis, casa o nau) amb
tipusObra=o.tipusObra, titol=o.titol, data=o.data, poblacio=o.poblacio,
superfície=o.superficie, preuo.preu, jardi=o.jardi (casa), balco=o.balco(casa o pis),
terrassa=o.terrassa (casa o pis), numeroBanys=o.numeroBanys (casa o pis),
númeroHabitacions=o.numeroHabitacions (casa o pis), distànciaFinsCentre =
o.distànciaFinsCentre (casa o pis), piscina=o.piscina (casa o pis),
càrregaCamions=o.carregaCamions (nau), pàrkingCamions=o.parkingCamions (nau),
oficines=o.oficines (nau), calefacció=o.calefacció, aireCondicionat=o.aireCondicionat,
pàrking=o.pàsking, númeroPlaces=o.númeroPlaces, textExplicatiu=o.textExplicatiu (català,
castellà i anglès).

Sortida
- Mostra (tipusObra + títol + data + població + superfície + preu +jardí (casa) + balcó(casa o
pis) + terrassa (casa o pis) + númeroBanys (casa o pis) + númeroHabitacions (casa o pis) +
distànciaFinsCentre (casa o pis) + piscina (casa o pis) + càrregaCamions (nau), pàrkingCamions (nau) +
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oficines (nau) + calefacció + aireCondicionat + pàrking + númeroPlaces + textExplicatiu (català, castellà i
anglès))

4.4.2.5 Modificar Obra
Nom modificarObra (id, títol, data, població, superfície, preu, jardí (casa), balcó(casa o pis), terrassa
(casa o pis), número de banys (casa o pis), númeroHabitacions (casa o pis), distànciaFinsCentre (casa o
pis), piscina (casa o pis), càrregaCamions (nau), pàrkingCamions (nau), oficines (nau), calefacció,
aireCondicionat, pàrking, númeroPlaces, texExplicatiu (català, castellà i anglès)).
Responsabilitat
Modificar una obra.
Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

-

Si la obra o amb id=o.id no existeix, indica error.

Precondicions
-

La data és la actual.

-

Existeix una obra o amb id=o.id.

Postcondicions
-

Es modifica la instància Obra o amb id=o.id amb tipusObra=o.tipusObra, titol=o.titol,
data=o.data, poblacio=o.poblacio, superfície=o.superficie, preuo.preu, jardi=o.jardi (casa),
balco=o.balco(casa o pis), terrassa=o.terrassa (casa o pis), numeroBanys=o.numeroBanys (casa o
pis), númeroHabitacions=o.numeroHabitacions (casa o pis), distànciaFinsCentre =
o.distànciaFinsCentre (casa o pis), piscina=o.piscina (casa o pis),
càrregaCamions=o.carregaCamions (nau), pàrkingCamions=o.parkingCamions (nau),
oficines=o.oficines (nau), calefacció=o.calefacció, aireCondicionat=o.aireCondicionat,
pàrking=o.pàsking, númeroPlaces=o.númeroPlaces, textExplicatiu=o.textExplicatiu (català,
castellà i anglès).

Sortida
- Mostra (tipusObra + títol + data + població + superfície + preu +jardí (casa) + balcó(casa o
pis) + terrassa (casa o pis) + númeroBanys (casa o pis) + númeroHabitacions (casa o pis) +
distànciaFinsCentre (casa o pis) + piscina (casa o pis) + càrregaCamions (nau), pàrkingCamions
(nau) + oficines (nau) + calefacció + aireCondicionat + pàrking + númeroPlaces + textExplicatiu
(català, castellà i anglès))
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4.4.2.6 Esborrar obra
Nom esborrarObra (id)
Responsabilitat
Esborrar una obra.
Excepcions
-

Si no existeix una obra o amb id=o.id, indica error.

-

Si l’argument d’entrada no té valor, indica error.

Precondicions
-

Existeix una obra o amb id = o.id.

Postcondicions
-

Baixa de la instància obra o amb id=o.id.

4.4.2.7 Enviar un mail a usuaris registrats
Nom enviarMail (llistaUsuaris, titol, text)
Responsabilitat
Enviar un mail a les direccions de correu dels usuaris registrats de la llista.
Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

Precondicions
-

Les direccions de correu de la llistaUsuaris pertanyen a usuaris registrats.

Postcondicions
-

S’envia un mail a les direccions de correu de llistaUsuaris amb el titol i text.

Sortida
-

mostra (llistaUsuaris)

4.4.2.8 Cercar obra
Nom cercaObra (tipusObra, municipi, preu, superficie, parking, data, numHabitacions (pis o casa))
Responsabilitat
Cercar les obres amb els filtres requerits.
Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

Precondicions Postcondicions Sortida
per cada instància obra o fer
mostra (o.tipusObra, o.municipi, o.preu, o.parking, o.data, o.numHabitacions (pis o casa))
per cada instancia foto f pertanyent a instància d’obra o fer
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mostra (f..id, f.nom)
fper
fper

4.4.2.9 Import hipoteca
Nom importHipoteca(quota, import, tipusInteres, numPagaments): import
Responsabilitat
Calcular l’import mensual aproximat d’una hipoteca.
Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

Precondicions Postcondicions Sortida
- import = calculHipoteca(quota, import, tipusInteres, numPagaments)

4.4.2.10 Afegir notícia
Nom afegirNoticia(títol, text, dataPublicacio, autor)
Responsabilitat
-

Afegir una notícia o tema.

Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

Precondicions
-

La data de publicació és igual a la data actual.

Postcondicions
-

Es crea una nova instància de notícia n amb titol=n.titol, text=n.text,
dataPublicacio=n.dataPublicacio i autor=n.autor.

Sortida
- mostra (n.titol, n.text, n.dataPublicacio, n.numLectures, autor)
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4.4.2.11 Afegir opinió
Nom afegirOpinio(idNoticia, text, dataPublicacio, autor)
Responsabilitat
-

Afegir una opinió a una notícia.

Excepcions
-

Si els arguments d’entrada no tenen valor, indica error.

Precondicions
-

Existeix una notícia n amb n.id=idNoticia.

-

La dataPublicacio és la data actual.

Postcondicions
-

Es crea una nova instància d’opinió o amb text=o.text, dataPublicacio=o.dataPublicacio i
autor=o.autor, i queda relacionada amb la instància de la noticia n amb n.id=o.idNoticia.

Sortida
- mostra (o.text, o.dataPublicacio, o.numVots, o.puntuacioMitja, o.autor)
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Capítol 5

Disseny

Una vegada finalitzada l’etapa d’especificacions, ara cal centrar-se en les activitats tècniques: el disseny,
el codi i les proves. En aquest capítol ens centrarem en el disseny de l’aplicació.
Un disseny ben fet és aquell que està definit amb el suficient detall per poder dur a terme la
implementació del sistema. Per assolir aquest objectiu caldrà aplicar diferents tècniques i principis que
ens permetin construir el disseny de les dades, el disseny arquitectònic, el disseny de la interfície i el
disseny de components.
D’aquesta manera, s’aniran detallant en aquest capítol els models necessaris que ens permetin,
finalment, assolir els requeriments del sistema.

5.1 Arquitectura del sistema
Per situar-nos i tenir clar des d’un principi què és l’arquitectura del sistema i què hem de fer per tenir èxit
en la seva elecció, en farem una petita definició. L’arquitectura d’un sistema de software, també
anomenada arquitectura lògica, consisteix en un conjunt de patrons i abstraccions coherents que
proporcionen el marc de referència necessari per guiar la construcció del software d’un sistema
d’informació. Aquest conjunt estableix els fonaments pels quals analistes, dissenyadors, programadors,
etc., treballin en una línia comuna que permeti assolir els objectius del sistema d’informació.
Seleccionar i dissenyar un tipus d’arquitectura o una altre es fa en base a uns objectius i unes
restriccions. Els objectius no són només de tipus funcional, sinó que n’hi ha d’altres com la
mantenibilitat, flexibilitat o interacció amb altres sistemes d’informació. Per tant, s’han de tenir en
compte els requeriments no funcionals del sistema. Les restriccions són aquelles limitacions derivades de
les tecnologies disponibles per implementar els sistemes d’informació.

Una vegada exposades les definicions que s’han cregut pertinents, anem a analitzar el patró
arquitectònic del sistema:
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-

Model-Vista-Controlador 3

Com a patró principal, lògicament, el sistema farà servir l’orientació a objectes. La principal
característica d’aquest patró és que cada component agrupa o encapsula la informació i els mecanismes
per manipular-la, i a més, la comunicació entre aquests components es realitza amb la invocació de
serveis oferts a cada un d’aquests components, facilitant així la canviabilitat i reusabilitat.
Tot seguit, farem una breu explicació del patró exposat.

5.1.1 Model-Vista-Controlador
Model-Vista-Controlador és un patró d’arquitectura de software que separa les dades de l’aplicació, la
interfície d’usuari i la lògica de control en tres components diferents. Aquest model està molt utilitzat en
el món de les pàgines web. Vegem-ne els seus components:

-

Model: és l’objecte encarregat de la implementació de les funcionalitats i les dades del
sistema.

-

Vista: és l’objecte encarregat de gestionar com es mostra la informació a l’usuari. La vista
es refereix només a la visualització de les dades per part de l’usuari.

-

Controlador: és l’objecte encarregat d’agafar l’entrada de l’usuari, manipular el model, i
forçar que la vista s’actualitzi correctament.

A la figura de sota en podem veure un esquema gràfic:

3

La informació obtinguda del model-vista-controlador ha estat extreta d’aquestes direccions web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador, http://www.phpizza.com/category/mvc/es/ ,
http://www.proactiva-calidad.com/java/patrones/mvc.html,
http://www.monografias.com/trabajos43/patron-modelo-vista/patron-modelo-vista.shtml,
http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/php/lecciones/mvc-tres-pasos-php-sin-objetos.php,
http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller, http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVCdetailed.html, http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms978748.aspx.
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Model-Vista-Controlador (MVC)

Anem a explicar el curs típic del patró MVC:

1.

El controlador rep una petició. Això pot passar de forma directa posant l’usuari en el navegador
la url del controlador (per exemple: http://llocweb.com/controlador.php), o mitjançant un event a
través d’una vista (per exemple a través d’un formulari).

2.

El controlador analitza la petició i fa servir un model per obtenir dades d’algun tipus.

3.

El model pot llegir dades i/o escriure-les en una base de dades. Normalment succeeix això,
encara que no sempre.

4.

El controlador usa la vista per poder presentar els resultats a l’usuari.

5.

La vista fa servir el model, de tal manera, que algun tipus de resposta obtingut per l’acció prèvia,
serà presentat a la vista.

6.

La vista està renderitzada amb les dades del model, i el controlador envia la resposta a l’usuari.

7.

L’usuari obté la resposta.

L’elecció d’aquest patró és sostinguda per diferents pilars:

-

Modularitat eficient: la separació de la vista de la lògica de negoci i el model de dades facilita
la canviabilitat. Un codi que mescla, per exemple, HTML i PHP (spaghetti se sol anomenar a la
comunitat d’usuaris), fa més complex i costós qualsevol tipus de canvi. Per tant, aquesta
separació permet fer canvis sobre una capa sense dependre’n de cap altra.

-

Portabilitat: aquest patró que permet una divisió de codi que facilita la portabilitat del sistema.

-

Múltiples vistes fent servir el mateix model. La separació de la vista i el model permet mostrar
diverses vistes amb les dades recollides en un mateix model.
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-

Claredat en el disseny. Per exemple, donant un cop d’ull a la llista pública de mètodes del
model, és fàcil entendre el comportament d’aquest. Aquest és un dels detalls que ha de facilitar
la mantenibilitat i la implementació.

-

Fàcil creixement: un exemple il·lustratiu podria ser una aplicació on hi tenim un tipus d’usuari i
en volem afegir un segon tipus. Per exemple un usuari comú i un administrador. Conservant el
model de dades existent, només ens caldrà implementar una vista i un controlador per aquest nou
tipus d’usuari.

Aquestes característiques s’adapten força a les necessitats del projecte. A més, aquest patró és d’ús
força estès en el món web, on nombrosos projectes avalen la seva validesa. Val a dir, que existeixen
quantitat de frameworks per a diferents plataformes de programació que faciliten molt la feina als
programadors que utilitzen aquest patró. Per exemple: Struts i Spring per a Java, PhpCake i CodeIgniter
per a PHP, o Spring .NET i Maverick .NET per a .NET. Com veurem en el capítol de la implementació
del sistema, aquesta projecte serà desenvolupat amb l’ajuda del framework Codeigniter. Veurem el per
què, i les avantatges que aporta aquesta elecció.

Tot seguit, anem a definir com és i què ha de fer cada una de les capes de l’aplicació. Més tard, en veurem
un exemple d’ús on s’hi podrà apreciar amb més claredat la interacció i el rol de cada capa.

5.2 Vista
Una vegada analitzada l’arquitectura del sistema i exposades les raons per utilitzar el patró MVC,
definirem els continguts de cada una de les tres capes. Començarem per la capa que conté les vistes,
seguirem amb la capa dels controladors i, finalment, ens centrarem en el Model.
Comencem amb la capa que conté les vistes, que com s’ha definit anteriorment, és l’objecte encarregat de
gestionar com es mostra la informació a l’usuari, és a dir, serveix perquè l’usuari pugui interactuar a
través dels events amb el controlador i també per poder veure els resultats. Aquests resultats son aportats
pel controlador a través del model.

Per realitzar el disseny de les vistes cal diferenciar dues tasques:

-

Comunicació de la vista amb el controlador: que defineix la interacció de la vista amb el
controlador.

-

Presentació gràfica i funcional 4: que defineix la interacció de l’usuari amb el sistema, i té
com a objectiu dissenyar els elements que l’usuari veu, sent, o usa per comunicar-se amb el
sistema.

4

Els principis que guien la presentació dels continguts a l’usuari han estat extrets de les següents fonts
d’informació: http://www.studygs.net/espanol/basdesign.htm,
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5.2.1 Comunicació de la vista amb el controlador
El propòsit d’aquesta tasca es basa en permetre la interacció de la vista amb el controlador, de manera que
la vista pugui rebre les dades necessàries per a l’actualització de la interfície que veu l’usuari, i que pugui
enviar també al controlador les dades necessàries per tal de que aquest interpreti què ha de fer.

En el nostre cas, el recull de dades per part de l’usuari es farà amb els mecanismes propis del llenguatge
XHTML, com ara hipervincles i formularis. Aquestes eines permetran enviar la informació necessària cap
al controlador, i aquest actuar conseqüentment.
Si ens centrem en el cas de passar informació des del controlador cap a la vista, es farà a través
d’objectes que encapsularan la informació fins arribar a la vista. Aquesta serà l’encarregada de gestionarla i mostrar-la als usuaris. Com és evident, la vista no farà cap operació de negoci.

5.2.2 Presentació gràfica i funcional
El disseny extern de les vistes la podem generalitzar en dos grans grups:

-

Mecanismes d’interacció: permeten a l’usuari demanar peticions al sistema.

-

Mecanismes de presentació de la informació: són les formes com es presenta la informació a
l’usuari: gràfics, imatges, tipus de text, etcètera.

La presentació gràfica i funcional és on l’usuari sol donar-hi més importància. Encara que l’arquitectura
de l’aplicació sigui d’admirar, un disseny poc usable, gens agradable visualment, entre d’altres, pot fer
que el sistema acabi en l’oblit , o bé no sigui acceptat pel client. Per tal de no caure en aquest error, anem
a enumerar i a fer una petita definició sobre els principis d’usabilitat dels entorns web:

-

Anticipació: el lloc web s’ha de anticipar a les necessitats de l’usuari.

-

Autonomia: els usuaris han de tenir el control del lloc web, és a dir, senten que duen el control
si naveguen per un domini on hi coneixen l’extensió.

-

Els colors: s’han d’usar amb compte, ja que se sap que un 15% dels usuaris tenen problemes de
diferenciació cromàtica.

-

Consistència: l’aplicació ha de ser consistent en el disseny. Hi pot haver elements de disseny
diferents, però ha de seguir l’essència del disseny del lloc web.

-

Eficiència de l’usuari: s’ha de valorar que el lloc web ha de ser productiu per l’usuari, i no pel
programador. A vegades, per aconseguir això s’han de realitzar tasques de programació més
complexes.

-

Reversibilitat: un lloc web ha de permetre desfer els canvis fets.

http://www.estandaresyaccesibilidad.com/2008/02/10-principios-para-un-diseo-web.html,
http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php, http://psdtuts.com/designing-tutorials/9-essentialprinciples-for-good-web-design/.
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-

Reduir els temps d’espera: amb una bona optimització de codi, i si no pot ser possible, mostra
un missatge d’avís.

-

Protegir la feina de l’usuari: garantint que no es perdi.

-

Llegibilitat: el contrast del text amb el fons i la mida de la lletra ha de ser còmode pel lector.

-

Minimitzar esforç: el web ha de reduir al màxim la feina de l’usuari en una tasca concreta.

-

No ser hostil amb l’usuari: si l’usuari comet algun error, no culpar l’usuari, sinó mostrar la
solució.

-

Resultats esperats: no hi pot haver enllaços trencats o enllaços que no funcionin.

-

No sobrecarregar l’usuari amb massa informació: l’usuari ha de saber per on començar a
llegir.

-

Aplicació intuïtiva: el lloc web s’ha de poder utilitzar sense coneixements previs.

Tenint en compte aquests punts, i havent estudiat diferents dissenys externs, s’ha cregut convenient
que en el nostre portal existeixi una barra de navegació lateral permanent, d’on es pugui accedir a
qualsevol punt de l’aplicació. A més, des de la capçalera es podrà canviar l’idioma de l’aplicació en
qualsevol punt d’aquesta. Tenint aquest disseny com a base del portal web es dóna autonomia a l’usuari,
facilitat d’ús, i s’eliminen passos navegacionals innecessaris que minimitzen l’esforç.
Tot seguit veurem en els exemples de presentació de les pantalles com s’han aplicat els principis
d’usabilitat esmentats.

La imatge que veiem a continuació conté, com ja hem comentat, una barra lateral que és comuna a
totes les pantalles de l’aplicació, així com l’elecció de l’idioma amb el que l’usuari vol veure els textos.
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La barra lateral i els idiomes es poden veure des de qualsevol punt de l’aplicació.

Aquest disseny facilita l’autonomia de l’usuari, minimitza l’esforç de navegació, ja que redueix passos
intermitjos entre pantalles, i garanteix un model de navegació intuïtiu. Un altre aspecte de disseny que es
en compte és la llegibilitat, apreciable en el contrast del color del text amb el fons, i en la mida de la
lletra, prou gran per fer una lectura sense dificultats.

Seguint aquest patró de disseny es mostren, tot seguit, algunes pantalles més que trobem navegant per
l’aplicació.
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Pantalla “On som?”

Pantalla “Contacta”
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Pantalla “Cerca d’obres”

Pantalla “Opinions” d’una notícia concreta

79

Pantalla “Càlcul d’hipoteca”

Pantalla “Registre d’usuari”
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Les pantalles anteriors fan referència a la navegació dels usuaris. Tot seguit es mostren algunes de les
pantalles referents a intranet. Com veurem, el disseny canvia en relació a les pantalles d’usuari, però
l’estratègia de disseny és la mateixa: una barra lateral de navegació permanent a totes les pantalles
d’intranet. En aquest cas l’idioma és el català, ja que aquesta és una eina exclusiva per a gent de
l’empresa.

Pantalla d’intranet “Gestors”

Pantalla d’intranet “Infomail”
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Pantalla d’intranet “Modificar dades d’una obra”
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Pantalla d’intranet “Fotos d’una obra”

Després de veure algunes pantalles de l’aplicació, i explicar-ne el perquè del disseny, és moment de
dibuixar i descriure els mapes navegacionals del sistema.
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5.2.3 Mapes navegacionals del sistema
Ens disposem a mostrar els mapes navegacionals del sistema, tant els del portal a nivell de l’usuari, com
els de la intranet.
Un mapa navegacional representa els camins de navegació entre pantalles d’una aplicació.
Aquests camins seran presentats per mitjà d’uns diagrames d’estat, que ens permetran representar els
estats més rellevants pels que passa la interfície, identificar els esdeveniments de la presentació, i mostrar
les condicions que determinen perquè es produeixen.
Tot seguit es mostraran els mapes navegacionals. Val a dir, que aquests pretenen ser un referent
de navegació clar i concís, de manera que a cop d’ull s’hi pugui diferenciar què es pot fer en cada
pantalla. Per tant, s’ha cregut convenient no mostrar el comportament comú de totes les pantalles a cada
mapa navegacional per tal de simplificar i aclarir-ne la comprensió.

Login

opció = login

opció = intranet

opció = càlcul d’hipot.

Menú principal

Càlcul hipot.

opció = cerca d’obres

Cerca d’obres

Intranet
opció = notíces
opció = on som?

On som?

opció = registra’t
opció = contacta

opció = empresa

Empresa

Registra’t

Contacta

Mapa navegacional del menú principal
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Notícies

opció = infoMail

opció = logout

Intranet

Logout

InfoMail
opció = gestió notíces

opció = gestió
gestors

Gestió gestors

opció = gestió on
som?
opció = gestió
empresa

opció = gestió obres

Gestió obres

Anar a web MP

Gestió notícies

Gestió Empresa

Mapa navegacional intranet

generar llistat
usuaris

InfoMail
enviar

Mapa navegacional infoMail

generar llistat
gestors

Gestió gestors

validar o
cancel·lar

esborrar

validar o
cancel·lar

modificar
validar o
cancel·lar

afegir

Alta gestor

Modificar gestor

Esborrar gestor

Mapa navegacional gestió gestors
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Llistat d’obres

Gestió obres

validar o
cancel·lar

esborrar

validar o
cancel·lar

modificar
validar o
cancel·lar

afegir

Afegir obra

Esborrar obra

Modificar obra
Mapa navegacional gestió obres

Gestió empresa
modificar

Valida o
cancel·la

Modificar empresa
Mapa navegacional gestió empresa

generar llistat
notícies

Gestió notícies

esborrar

validar o
cancel·lar
validar o
cancel·lar

afegir

Afegir notícia

Esborrar notícia
Mapa navegacional gestió notícies
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Registra’t
Entrar
dades

valida o
cancel·la

Registre usuari
Mapa navegacional registra’t

Contacta
Entrar
dades

envia o
cancel·la

Contacta empresa
Mapa navegacional contacta

generar llistat
notícies

Notícies

validar o
cancel·lar

validar o
cancel·lar

Escollir notícia
i entrar dades

afegir

Afegir notícia

Afegir opinió

Mapa navegacional notícies

Escollir filtres

Cerca d’obres

Cercar

Mapa navegacional cerca d’obres
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Introduir dades

Càlcul d’hipoteca

Calcular

Mapa navegacional calcular hipoteca

5.3 Controlador
Com es defineix al principi d’aquest capítol, el controlador és l’objecte encarregat d’agafar l’entrada de
l’usuari, manipular el model, i forçar que la vista s’actualitzi correctament.
Per dur a terme aquest model, partim de la informació que hem generat a l’etapa d’especificació i, a partir
d’aquí, construirem:

-

Els diagrames dels controladors, on s’hi mostren els controladors i les seves funcions.

-

Els diagrames de seqüència, on es defineixen les interaccions entre controladors i models
per respondre a un esdeveniment extern.

-

Els contractes de les operacions, on es defineixen què fan les operacions dels controladors.

5.3.1 Diagrames de seqüència
Els diagrames de seqüència mostren les interaccions entre els controladors i models del sistema, exposant
quan es produeix un esdeveniment extern entre aquests, quan s’invoca una funció d’un controlador, etc.
Tot seguit es mostren els diagrames de seqüència del sistema. Cal dir, que per accedir a la capa
Model, que és la que fa la crida i devolució de les dades a la base de dades, ho farem a través d’una classe
Model, que es refereix a les classes de la capa model. Per exemple, per accedir a les dades de una obra, ho
farem a través de la classe obraModel.
Anem, doncs, a mostrar els diagrames de seqüència del sistema. Val a dir, que tota funció
executada des del controlador, és invocada des de la vista. Per exemple, en el primer diagrama de
seqüència, veurem que la funció afegir arriba al controlador del gestor, invocada des de la vista.
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Afegir gestor, modificar gestor, baixa gestor

:controladorGestor
afegir(dadesGestor)
:Sessio
tePermis()
tipusUsuari

Si tipusUsuari !=
‘admin’ finalitza
execució

Si retorna fals,
finalitza execució

:gestorModel
comprovarDades(dadesGestor)
guardarGestor(dadesGestor)

mostrarDades(dadesGestor)

:controladorGestor
modificar(dadesGestor)
:Sessio
tePermis()
tipusUsuari

Si tipusUsuari !=
‘admin’ finalitza
execució

Si retorna fals,
finalitza execució

mostrarDades(dadesGestor)

:gestorModel
comprovarDades(dadesGestor, idGestor)
guardar(dadesGestor, idGestor)

:controladorGestor
esborrar(idGestor)
:Sessio

Si tipusUsuari !=
‘admin’ finalitza
execució

Si retorna fals,
finalitza execució

tePermis()
tipusUsuari

:gestorModel
esborrar (idGestor)
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Com veiem ens diagrames de la pàgina anterior, tant per afegir, modificar o esborrar un gestor,
comprovem a través de la sessió si el tipus d’usuari és l’administrador, que és l’únic que ha de tenir
permís per realitzar aquesta tasca. Per afegir i modificar un gestor, comprovem que les dades que ens
arriben de la vista són correctes. Si és el cas, procedim a afegir o modificar les dades a través del
gestorModel, que com hem dit anteriorment, és una classe que fa referència a les classes de la capa
model. Per esborrar un gestor, només caldrà passar-li la id del gestor al gestorModel.

Afegir, modificar i esborrar obra

:controladorObra
afegir(dadesObra,
tipusObra)
Si tipusUsuari !=
‘admin’ o ‘gestor’
finalitza execució

:Sessio
tePermis()
tipusUsuari

:obraModel

Si retorna fals,
finalitza execució

comprovarDades(tipusObra, dadesObra)
dadesObra

guardar(dadesObra,tipusObra)
dadesObra
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:controladorObra
modif(dadesObra,
tipusObra,id)

:Sessio

Si tipusUsuari !=
‘admin’ o ‘gestor’
finalitza execució

tePermis()
tipusUsuari

:obraModel

Si retorna fals,
finalitza execució

comprovarDades(tipusObra, dadesObra, idObra)

dadesObra

guardar(dadesObra, tipusObra,
dadesObra

:controladorObra
esborrar(idObra)
Si tipusUsuari !=
‘admin’ o ‘gestor’
finalitza execució

:Sessio
tePermis()
tipusUsuari
:obraModel
esborrar(idObra)
:fotoModel
esborrarFotosObra(idObra)

Per afegir, modificar o esborrar una obra, comprovem a través de la sessió si l’usuari es administrador o
gestor. En aquest cas, si volem afegir o modificar una obra, comprovarem que les dades siguin correctes a
través d’una funció que ens proporciona obraModel, i posteriorment guardem les dades. Per esborrar una
obra ho fem a través de obraModel, proporcionant la id de l’obra, i n’esborrem també les fotos associades
a ella a través de fotoModel i la id de l’obra.
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Afegir i esborrar foto d’una obra

:controladorObra
afegir(idObra, f)

Si idFoto ==
null fi execució

:fotoModel
afegirFoto(idObra, f)
idFoto

idFoto

:controladorObra
esborrar(idObra,id
Foto)

:fotoModel
esborrarFoto(idObra, idFoto)

Per afegir o esborrar una foto, ho farem sobre una obra triada prèviament. Llavors, només caldrà guardar
la foto o esborrar-ne una d’existent, passant com a paràmetre l’id de l’obra a la qual pertany la foto.
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Cercar obra

:controladorObra
cerca(tipusObra,
dadesCerca)
Es crea un vector
d‘obres

:obraModel
cercaObra(tipusObra, dadesCerca)
It:IdObres

it:idObres

loop

!fi_itIdObres

getId()
idObra
getDadesObra(idObra)
Afegim dades al
vector d’obres

dadesObra
:fotoModel
getFotos(idObra)

Afegim fotos al
vector d’obres

fotosObra
avançar()

Vector d’obres

Per fer una cerca li passem al model els paràmetres de cerca, i ens retorna un iterador amb la id de totes
les obres que compleixin els requisits. A partir d’aquí s’obtenen les dades de cada una de les obres i les
fotos. Cada obra i les seves fotos les posem en un vector que al final de la iteracció permetrà mostrar les
dades a través de la vista.
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Afegir i esborrar notícia

:controladorNoticia
afegir(dadesNot)
:Sessio
Si tipusUsuari !=
‘admin’ o ‘gestor’
finalitza execució

tePermis()
tipusUsuari

:noticiaModel
Si retorna fals
finalitza execució

comprovarDades(dadesNot)

dadesNoticia

AfegirNoticia(dadesNot)
dadesNoticia

:controladorNoticia
esborrar(idNot)

:noticiaModel
esborrar(idNot)

Per afegir o esborrar una notícia accedim a la sessió i comprovem que l’usuari tingui permisos. Si té
accés, per a afegir comprovem la validesa de les dades introduïdes i, en cas afirmatiu, procedim a
emmagatzemar-les. Per esborrar una notícia en necessitem l’id de la notícia que permetrà dur a terme
l’acció a través de noticiaModel, i esborrar-ne també les opinions d’aquesta notícia.
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Afegir opinió

:controladorNoticia
afegir(opinió,idNoticia)

:noticiaModel

Si retorna fals,
finalitza execució

comprovarDades(opinio)
afegirOpinio(opinio, idNoticia)

Per afegir una opinió comprovem que les dades siguin correctes, i en cas afirmatiu, afegim les dades a
través de noticiaModel, passant-li com a paràmetre la id de la notícia, per poder-la relacionar.

La resta de diagrames de seqüència dels controladors, com ara controladorUsuari, controladorHipoteca,
controladorEmpresa,, controladorContacta, es fan de manera anàloga als diagrames anteriors.

5.3.3 Diagrames de classes de disseny
Arribats a aquests punt, mostrem el diagrama de controladors del sistema. Cada controlador conté el nom,
i les funcions que conté.
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controladorInici
Index()

controladorObra
Index()
Afegir()
Modificar()
Esborrar()
Cerca()
Afegir_foto()
Esborrar_foto()
controladorGestor
Index()
Afegir()
Modificar()
Esborrar()
Logout()
LogIn()

controladorNoticia
Index()
AfegirNoticia()
ModificarNoticia()
EsborrarNoticia()
AfegirOpinio()
EnviarOpinio()
ComprovaDades()

controladorHipoteca
Index()
calcular()

controladorContacta
Index()
enviarMail()

controladorUsuari
controladorEmpresa
Index()
Afegir()
Modificar()
Esborrar()
Login()
Logout()

Index()
Modificar()

Diagrama dels controladors del sistema

5.4 Model
Per concloure l’estudi que defineix les capes del nostre sistema, ara toca definir la capa model, que com
hem dit a l’inici d’aquest capítol, és l’objecte encarregat interactuar amb la base de dades i de comunicarse, rebre i enviar dades als controladors. Així doncs, aquesta capa proporciona les dades demanades des
de la capa controlador a través de les funcions de consulta. A més, també rep les dades que l’usuari entra
a través de la capa vista, mitjançant el controlador.
En resum, la capa model es comunica amb la capa controlador i amb la base de dades. Com és evident,
aquesta serà transparent amb l’usuari i el dissenyador, fet que manté la modularitat del projecte i en
facilita la canviabilitat. A més, permet que diferents vistes puguin aprofitar el mateix model, per tant,
permet un creixement més ràpid del sistema.

La persistència del sistema es farà mitjançant un disseny directe, és a dir, tenint en compte el sistema de
base de dades que s’utilitzarà a l’hora d’implementar l’aplicació. Els avantatges de fer-ho a través de
disseny directe és que el dissenyador pot aprofitar completament les funcionalitats ofertes pel sistema
gestor de base de dades, tot i que en aquest cas, el dissenyador ha de conèixer el producte concret per
dissenyar la capa de gestió de dades, així com un coneixement ampli del sistema que s’està construint.

Tot seguit, es mostren els models del sistema, amb les operacions corresponents:
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noticiaModel

fotoModel
+afegirFoto(int,foto):int
+esborrarFoto(int,int)
+getFotos(int):int[]
+esborrarFotosObra(int)

+afegir(noticia):noticia
+afegir(int,noticia):noticia
+comprovarDades(noticia):bool
+comprovarDades(noticia, int):bool
+esborrar(int)
+afegirNota(int,int)
+comprovaDades(opinio):booleà
+afegir(opinio,int):opinio
+esborrarOpinionsNoticia(int)

usuariModel
+guardar(usuari):usuari
+guardar(usuari,int):usuari
+esborrar(int)
+comprovarDades(usuari):booleà
+comprovarDades(usuari,int):booleà

obraModel
gestorModel

+guardar(String,obra):obra
+guardar(obra, int,String):obra
+esborrar(int)
+comprovarDades(obra,String):booleà
+comprovarDades(obra,int,String):bool
+cercaObra(String,String[]):int[]
+getDadesObra(int):obra

+guardar(gestor):gestor
+guardar(gestor, int):gestor
+esborrar(int)
+comprovarDades(gestor):booleà
+comprovarDades(gestor,int):booleà

empresaModel
+modificar(String,String,String)

Diagrama dels models del sistema

És hora, doncs, de fer el disseny de la base de dades, que serà de tipus relacional.

5.4.1 Disseny de la base de dades
El procés de disseny de la base de dades consisteix en traduir l’esquema conceptual normalitzat a una
estructura que puguin entendre els sistemes gestors de bases de dades, i que per tant, es puguin
transformar en taules relacionals.

Per dur a terme aquesta transformació cal:

1.

Les associacions entre classes han de transformar-se a un format materialitzable en taules
relacionals.

2.

Les jerarquies d’especialització desapareixen, igual que les classes abstractes. Hi ha diferents
maneres de fer-ho, posant totes les subclasses en una mateixa taula, o en taules diferents.
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3.

Hi ha classes que no tenen cap identificador extern i que cal diferencia d’alguna manera. Ho
farem a través d’un identificador artificial mantingut pel propi sistema que permetrà diferenciar
cada element de la taula.

Seguin el procediment descrit, el disseny de les taules relacionals del sistema és el que veiem a la figura
17. Abans, però, s’hi descriu el disseny lògic de les taules, on les claus primàries estan subratllades, i les
claus foranes estan en negreta.

A continuació veiem el disseny lògic de les taules exposades al diagrama de la figura:

-

Usuari portal (id, nomAcces, contrasenya, idioma, nom, cognom1, cognom2, correu, telèfon)

-

Usuari intranet (id, nomAcces, contrasenya, tipusUsuari, nom, cognom1, cognom2)

Obra (id, tipusObra, titol, data, poblacio, superfície, preu, textCat, textCas, textAng, calefaccio,
aireCondicionat, parking, numPlaces, jardi, balco,
-

terrassa,

numBanys,

numHabitacions,

distanciaCentre,

piscina,

carregaCamoins,

parkingCamions, oficines)
-

Foto (id, idObra, nom)

-

Noticia (id, titolCat, titolCas, titolEng, textCat, textCas, textEng, numLectures, data, autor)

-

Opinio (id, idNoticia, text, autor, data)

-

Empresa (descripcio)
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Obra

Notícia

Foto

Id
tipusObra
Títol
Data
Població
Superficie
Preu
textCat
textCas
textAng
Calefacció
Aire Cond.
Pàrking
NumPlaces
Jardí
Balcó
Terrassa
N.Banys
NumHab
DisCentr
Piscina
CarrCamions
ParkingCam.
Oficiones

1

Id
idObra
Nom

Id
Títol
Text
Núm. lectures
Data publicació
Autor
1

*
Opinió
Id
idNoticia
Text
Autor
Data publicació

Empresa
Descripció

Usuari intranet
Id
tipusUsuari
NomAccés
Contrasenya
Nom
Cognom1
Cognom2
Disseny de la base de dades per part del sistema de gestió
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Capítol 6

Implementació

Una vegada acabada l’etapa de disseny dels diferents sistemes, ha arribat l’hora d’afrontar l’etapa
d’implementació del sistema. Ara, doncs, cal programar i construir el sistema a partir de la seva
especificació i disseny. En aquest capítol s’expliquen els llenguatges de programació i les tecnologies
emprades, i les raons pels quals han estat escollides aquestes. A més, es detalla el sistema d’organització
d’arxius de l’aplicació, les convencions preses en la programació, un resum del software utilitzat, així
com un guia de canvis per a possibles ampliacions o modificacions de l’aplicació. Finalment, es mostra
un exemple complet de l’ús d’una de les funcionalitats del sistema mostrant el recorregut pel codi
implementat.

6.1 Llenguatges de programació i tecnologies utilitzades
La tria del llenguatge de programació i les tecnologies utilitzades que fan possible la construcció del
sistema es fan abans l’etapa del disseny, ja que cada tecnologia cobreix els seus propòsits, té les seves
avantatges i les seves limitacions. Tot seguit veiem una breu explicació sobre les tecnologies que
s’utilitzen en el projecte, totes elles de codi obert (open source), és dir gratuïtes, entre d’altres.

6.1.1 PHP
El llenguatge PHP (“PHP Hypertext Pre-processor”) és un llenguatge de programació interpretat
dissenyat especialment per la creació de pàgines web dinàmiques. PHP pot utilitzar-se en la majoria de
servidors web, i en quasi bé tots els sistemes operatius i plataformes de manera totalment gratuïta. A més
a més es pot combinar amb el motor de bases de dades MySQL, un dels gestors de bases de dades més

101

utilitzats al món.

Tot seguit s’enumeren algunes de les característiques 5 més importants d’aquest

llenguatge, classificades en avantatges i desavantatges.

Avantatges:
-

És un llenguatge multiplataforma.

-

Capacitat de connexió amb la majoria de gestors de bases de dades del mercat. Destaca per la
seva connectivitat amb MySQL.

-

Capacitat d’expansió degut a la seva enorme quantitat de mòduls.

-

Té una àmplia documentació a la seva pàgina web oficial.

-

És lliure, és a dir que té un fàcil accés per a tothom.

-

Permet utilitzar tècniques de programació orientada a objectes.

-

Biblioteca nativa de un número molt ampli de funcions inclosa.

-

Permet manipular les excepcions.

-

Permet un desenvolupament ràpid.

Desavantatges:
-

No posseeix una abstracció de bases de dades estàndard, sinó biblioteques especialitzades per a
cada motor.

-

Pel seu disseny dinàmic no permet ser compilat, i per tant, és més difícil d’optimitzar.

-

Per les seves característiques promou la creació de codi desordenat i complex de manipular.

-

Permet ser mesclat amb codi HTML, fet que és motiu per ser considerat problemàtic i obsolet.

Les característiques que ofereix PHP s’ajusten molt bé a les necessitats del projecte, és per això que s’ha
optat per aquest llenguatge. A més a més, per a millorar o evitar algunes de les desavantatges de PHP,
com la creació de codi desordenat o la mescla amb codi HTML, s’han pres dues decisions: utilitzar el
Model-Vista-Controlador en el disseny, que permet separar el tractament i accés a les dades, la lògica de
control i la interfície gràfica en tres components independents. Això facilita la ordenació i estructuració
del codi, així com la seva manipulació. La segona decisió és la utilització d’un framework, que és una
estructura de suport definida en la qual un altre projecte pot ser desenvolupat i organitzat. Aquest suport
afegit a través d’aquesta eina ajuda a la organització i estructuració dels fitxers i codi del sistema, així
com en l’automatització d’algunes tasques de programació farragoses i repetitives, la qual cosa implica
reduir el temps d’implementació. En el següent apartat s’explica amb més detall el framework utilitzat en
el projecte.

6.1.2 CodeIgniter
S’acaba de definir què és un framework i quins beneficis aporta per a la implementació del projecte.
Anem a explicar ara quins són els frameworks més comuns en el mercat, el perquè hem decidit que

5

Característiques obtingudes de http://www.wikipedia.es
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CodeIgniter 6 sigui el framework del projecte, i una enumeració de les avantatges més significatives que
aporta.
Els frameworks més utilitzats per la comunitat de programadors en PHP són Zend Framework,
Sympony, Kumbia, PHP4Ecore, CodeIgniter, Tomates Framework i Joomla. A l’hora de fer la tria del
framework que s’adaptés millor a les necessitats del projecte s’ha cregut que aquest havia de satisfer els
requeriments següents: fàcil aprenentatge, documentació clara i extensa, garantia de funcionament en
diversos projectes, programació clara i estructurada, suport a través de fòrums de comunitat d’usuaris. El
framework que s’ajusta millor a aquestes característiques és CodeIgniter, i per aquest motiu ha estat
l’escollit.
Els principals avantatges a l’hora d’implementar amb CodeIgniter són:
-

L’extensa i gràfica documentació, fins i tot a través de vídeos, que facilita un aprenentatge fàcil,
bàsic en un projecte curt com aquest.

-

Les numeroses classes públiques i helpers estalvien moltes línies de codi i feina repetitiva, la
qual cosa es redueixen les hores de programació considerablement.

-

El helper multi idioma permet fer les traduccions dels textos de les pàgines independentment del
codi de l’aplicació, de manera que afegir nous idiomes seria relativament ràpid i senzill.

-

Tot el framework està preparat per la implementació en Model-Vista-Controlador, així que
s’adapta totalment a aquest projecte.

-

La configuració és força senzilla i entenedora, i la connexió amb MySQL és ràpida i eficient.

-

L’ampliació o modificació del codi es fa entenedora i relativament senzilla gràcies a una
estructura d’ordenació d’arxius simple i eficaç.

En l’exemple complet del final del capítol podem veure’n alguns exemples.

6.1.3 MySQL
MySQL és el sistema gestor de bases de dades que fem servir en el nostre sistema per tal d’oferir la
persistència de les dades manipulades. Avui en dia, MySQL és el gestor de bases de dades més popular
del mercat. Es compatible amb multitud de sistemes operatius i llenguatges de programació, i està traduït
a molts idiomes, entre ells el català.
MySQL ofereix una lectura de dades molt ràpida, característica que la converteix en ideal en aplicacions
web petites o mitjanes, com en el nostre cas.

6

www.cogeigniter.com
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6.1.4 Apache
Apache és el servidor HTTP que utilitzem en el sistema. La feina que du a terme consisteix en interpretar
el llenguatge PHP, i recollir i envair les peticions dels i cap als usuaris a través del navegador, així com
les de PhpMyAdmin. Les avantatges d’aquesta eina són:
-

És modular
Open source (codi obert)
Multi plataforma
Extensible
Gratuït

6.1.5 XHTML i CSS
La maquetació de qualssevol de les pantalles del sistema es fa per mitjà de XHTML i CSS.
L’XHTML és un llenguatge de marques més estricte i net que HTML, i combina la sintaxis de HTML,
dissenyat per mostrar dades, i la de XML, dissenyat per descriure-les. L’XHTML és l’únic llenguatge que
és interpretat correctament per tots els navegadors web (interoperabilitat).
Els fulls d’estil, CSS, neixen com a complement del llenguatge XHTML per tal de proporcionar
informació necessària referent a la forma de com s’ha de presentar la pàgina. D’aquesta manera
aconseguim separar de manera independent el contingut de la pàgina i la manera com està presentada.

6.2 Eines usades en el desenvolupament
Una vegada exposades les tecnologies emprades per al desenvolupament del sistema, ara anem a exposar
les eines que han permès dur a terme aquesta tasca.

6.2.1 Dreamweaver
Adobe Dreamweaver 7 és una aplicació en forma d’estudi que va ser creat per al disseny i
desenvolupament de pàgines web. És el programa més utilitzat en aquest sector (actualment cobreix un
90% del mercat), i destaca per les seves funcionalitats, i per la seva integració, per exemple amb Adobe
Flash o MySQL. Algunes de les seves característiques són:

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Dreamweaver
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-

És capaç de reconèixer multitud de llenguatges de programació.

-

Té un administrador de “llocs”, que permet agrupar els arxius segons el projecte al que
pertanyen.

-

Té un client FTP integrat, que permet pujar arxius editats immediatament al servidor remot.
Funció d’autocompletar codi i remarcar la sintaxis en diferents llenguatges.

Adobe Dreamweaver

6.2.2 PHPMyAdmin
PhpMyAdmin és una eina molt potent

i coneguda en el món del disseny web. És una eina

d’administració de MySQL en web, és a dir, mitjançant una aplicació instal·lada en el servidor web
(Apache en el nostre cas), podem administrar de forma senzilla i intuïtiva la nostra base de dades
MySQL.
En el nostre sistema, la creació de les taules que utilitza l’aplicació ha estat feta directament des de
phpMyAdmin, però la addició, modificació i eliminació de files de cada una de les taules es fa
directament en SQL des del codi PHP dels models de l’aplicació. És una eina de codi obert i gratuïta.
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phpMyAdmin

6.2.3 Photoshop
Adobe Photoshop és una aplicació en forma de taller que està destinada a l’edició i retoc fotogràfic en
diferents formats d’imatge (jpeg, png, raw, giff, etc.). A més, permet convertir formats d’imatge en altres
formats. En el nostre projecte hem utilitzat Photoshop per realitzar el disseny dels components gràfics de
les pantalles, com ara la capçalera, les icones, les barres separadores o els menús de contingut.
Tot seguit en veiem una imatge de la seva aparença amb alguns dels icones que s’han dissenyat.
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Adobe Photoshop

6.3 Organització dels arxius
A l’hora d’iniciar la implementació de l’aplicació, cal organitzar els arxius de manera que els
programadors els puguin trobar de manera intuïtiva i ordenada. Tot seguit es mostra un arbre amb totes
les carpetes i subcarpetes que configuren el projecte. Val a dir, que la ordenació que s’ha utilitzat és la
recomanada pel framework que fem servir. Com veiem en l’arbre de classificació de les carpetes, n’hi ha
unes pertanyents a la pròpia aplicació, i unes altres pròpies del framework, com ara mòduls auxiliars que
podem fer servir. Seguidament s’hi explica què conté cada carpeta.
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/system/application/config Els arxius d’aquesta carpeta contenen
la configuració de l’aplicació, com ara la ruta inicial per defecte, les
dades de connexió amb la base de dades, etc.

/system/application/controllers

Aquesta

carpeta

conté

els

hi

ha

controladors de l’aplicació.

/system/application/errors

En

aquesta

carpeta

emmagatzemades les plantilles de les pantalles dels errors que
puguin sorgir durant l’ús de la web.

/system/application/galeria Carpeta on s’hi emmagatzemen les
imatges de les obres afegides des de intranet.

/system/application/helpers Aquesta carpeta és buida. S’hi poden
afegir helpers propis del programador.

/system/application/hooks La carpeta és buida, ja que no utilitzem
hooks. Els hooks

són una eina que ofereix el framework que

permet, en casos puntuals desitjats, executar alguna acció abans o
després de una funció preestablerta, per exemple, un trigger.

/system/application/images Aquesta carpeta conté totes les imatges permanents de l’aplicació, com ara
icones.

/system/application/language Els arxius emmagatzemats en aquesta carpeta contenen la traducció, a
tant idiomes com es vulgui, dels continguts de la web. En el nostre cas, el català, el castellà i l’anglès.

/system/application/libraries

Aquesta carpeta és buida. S’hi poden afegir llibreries pròpies del

programador.

/system/application/models Aquí s’hi emmagatzemen els models del sistema.
/system/application/views Aquesta carpeta conté les vistes del sistema.

Les carpetes restants són pròpies de CodeIgniter. Contenen tots els arxius que fan
referència al funcionament del framework i a les eines que ens ofereix. Per exemple,
les classes auxiliars, els helpers, o el manual d’usuari de CodeIgniter.
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6.4 Convencions usades en la programació
En aquest punt s’expliquen quines convencions de programació s’han pres a l’hora de implementar el
codi de l’aplicació. Aquest apartat pot servir com a guia per als possibles futurs programadors que
vulguin modificar o extendre el contingut del sistema i, que el codi mantingui l’essència inicial.

6.4.1 Noms dels arxius
Els noms dels arxius segueixen un patró segons si són vistes, models, controladors, arxius de llenguatge o
helpers.

-

El nom dels arxius que siguin vistes, acaben amb _view. (p.e.: obra_view.php).

-

Tots els arxius que facin funció de model, acaben amb _model (p.e.: obra_model.php).

-

Els controladors simplement tenen el nom sense cap acabament específic (p.e.: obra.php).

-

Els controladors simplement tenen el nom sense cap acabament específic (p.e.: obra.php).

-

Els arxius de llenguatge acaben amb _lang (p.e.: obra_lang.php).

-

Els helpers, que no en tenim cap, però en el cas de crear-ne un de propi haurà d’acabar amb
_helper (p.e.: imatges_helper.php)

6.4.2 Estil i normes de programació
Per tal que es pugui fer una mantenabilitat més còmode i clara hem seguit les següents pautes de
programació:

-

Les claus que defineixen un bloc de codi es posen en una nova línia. Per exemple:
if (($tipus != 'administrador') && ($tipus != 'gestor'))
{
$this->load->view(‘accesDenegat_view');
}

-

Tot el codi entre claus és tabulat. En el codi del damunt ho podem veure.

-

El nom dels atributs d’una classe van en minúscula. En cas de ser compostos, la segona paraula
comença amb majúscula. També poden anar amb minúscula i separats per una barra baixa.
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-

Tots els controladors han de començar amb el següent codi:
class NomControlador extends Controller {

-

Els models han de començar amb el següent codi:
class NomModel extends Model {

-

Les funcions no trivials, o les que tinguin moltes línies de codi tenen comentaris que
n’aclareixen el contingut. Per exemple:
//validació formulari
$rules['nick'] = "required";
$rules['password'] = "required";

-

Degut a normes de CodeIgniter, tots els controladors han de tenir una funció anomenada amb el
mateix nom del controlador, amb la primera lletra amb majúscula, que crida els helpers que es
fan servir en aquest controlador. Per exemple:
function Gestor()
{
parent::Controller();
$this->load->library('session');

-

La funció principal per defecte de cada controlador es diu index().

6.5 Guia de canvis
En aquest apartat pretén ser una petita guia 8 que ajudi als programadors, que vulguin fer canvis o
modificacions, a tenir una referència de com i què han de fer.

6.5.1 Canviar el controlador d’accés per defecte del servidor

En l’arxiu routes.php de la carpeta application\config\ podem canviar el controlador d’accés per defecte
del servidor en la línia on diu $route['default_controller'] = "nom_controlador";, on hi posarem el nom
del controlador que volem.

8

Tota aquesta informació, més extensa i concreta, es pot trobar a la guia de CodeIgniter, accedint des del
navegador a http://www.codeigniter.com/user_guide/

110

6.5.2 Canviar Arxiu de configuració

L’arxiu config.php de la carpeta application\config\ ens permet configurar diversos aspectes importants de
l’aplicació. Des d’aquí es pot, entre d’altres coses:
-

Modificar la ruta per defecte que el servidor accedirà quan l’usuari teclegi al navegador el
direcció base de la web.

-

Modificar les constants de sessió.

-

Modificar el nom de la funció d’accés per defecte dels controladors.

-

Modificar l’idioma principal per defecte.

-

Modifica el tipus de codificació ASCII.

-

Modificar el format de data.

6.5.3 Canvis a l’aplicació per capes

En aquest apartat s’enumeren i es fa una breu explicació d’alguns dels possibles canvis que es poden
realitzar a l’aplicació, per capes. Comencem per la capa de gestió de dades o model, seguim pels
controladors i acabem per les vistes.
Canvis al model

-

Per afegir, modificar o esborrar una taula, o una fila d’una taula de base de dades ho farem des
de el gestor phpMyAdmin.

-

Per afegir, modificar o esborrar qualsevol funció d’accés a base de dades es farà des de el model
corresponent. (p.e.: a obres_model.php podem modificar la funció de cerca d’obres, per l’addició
d’un filtre de cerca) En el cas d’afegir o treure paràmetres d’entrada o sortida en una funció,
canviar-ne el nom, caldrà modificar-ne la crida que es fa des del controlador corresponent.

Canvis als controladors

-

Afegir un nou idioma: en aquest cas s’ha de afegir a cada un dels controladors que ho
requereixin de l’aplicació, una funció que carregui les traduccions dels arxius x_lang.php en
l’idioma corresponent. Es fa de manera anàloga als idiomes actuals. Com és evident, caldrà fer
les traduccions dels textos desitjats a un arxiu nom_lang.php i desar-les a la carpeta
/application/languages/nou_idioma. No cal modificar ni vistes ni models.

-

Afegir una nova funció: tota funció ha de carregar l’idioma de sessió, l’usuari i, a partir d’aquí,
desenvolupar-la. Es fa de manera anàloga a les demés funcions.

-

Per carregar un helper o una classe del propi framework es fa des de la funció del controlador
que porta el mateix nom que aquest.
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Canvis a les vistes

-

Modificar l’aparença gràfica de les pantalles, per exemple, colors, tipus de lletra, mida del text...:
cada vista té, abans del codi en XHTML, codi CSS que dóna aquestes característiques. Caldrà,
doncs, modificar-lo per aconseguir els canvis gràfics desitjats.

-

Afegir una funcionalitat a la barra lateral: només caldrà modificar l’arxiu barra_lateral.php, pel
cas de la web principal, i barra_lateral_intranet.php, per intranet, afegint al codi XHTML el
codi requerit. Evidentment, tota la lògica de negoci d’aquesta nova funcionalitat se li delega al
controlador corresponent. Canviar la capçalera o peu de la pàgina: els arxius cap.php i peu.php
són comuns a totes les pantalles, per tant, modificant aquests arxius canvien totes les pantalles.
Per el cas d’intranet, ho farem de manera anàloga en els arxius cap_intranet.php i
peu_intranet.php.

-

Modificar un formulari: anar a la vista corresponent i afegir o modificar el camp desitjat. En
aquest cas caldrà controlar la seva validesa i lògica de negoci des del seu controlador, i des del
model en cas de voler interaccionar amb la base de dades.

6.6 Resum del software utilitzat
Per poder realitzar la implementació del sistema, s’han hagut d’instal·lar prèviament totes les eines que ho
han permès. La instal·lació d’aquest software ha portat unes vint hores de feina, sumat a les deu hores que
han servit per decidir-nos per ell, després de descartar-ne altres possibilitats.

Dit això, en aquest apartat, simplement, s’anomenen les eines fetes servir per al desenvolupament de la
implementació, amb les seves versions corresponents. Pretén ser una referència per futures possibles
actualitzacions d’aquestes eines, o si més no, per poder trobar informació més precisa de la documentació
de la versió corresponent de l’eina.

-

PHP v5.2.2

-

CodeIgniter v1.6.1

-

Apache v2.2.4

-

phpMyAdmin v2.10.0.2

-

MySQL v5.0.27

-

Dreamweaver v8.0

-

Photoshop v9.0
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6.7 Exemple complet
A continuació es mostra un exemple complet d’una de les funcionalitats del sistema, on s’explica en
detall a través del codi, el flux que segueixen les dades per les diferents
classes i funcions.

La funcionalitat que s’analitza a continuació és el registre d’usuari.
Comencem des de la barra lateral de continguts, accedint a Registra’t
(figura Barra lateral). Anem per passos:

Barra lateral

Som a la barra lateral de
continguts i cliquem sobre
l’enllaç Registra’t. L’enllaç
en du a la següent ruta:
MaresmePromocions/index.
php/usuari/index
on
MaresmePromocions/index.
php/ és la ruta base de la
web, usuari és el controlador
al que s’accedeix, i index és
la funció del controlador que
s’utilitza. Anem a veure,
doncs, què fa aquesta funció
resseguint el codi de la
figura següent, programat en
PHP.

L’objectiu d’aquesta funció és
mostrar una pantalla que permeti
a l’usuari registrar-se. Si anem
línia a línia, veiem que el primer
que fem és agafar de la sessió
l’idioma que l’usuari ha escollit, i
afegir a sessió la nova ruta, per
tal de que si es canvia de nou
l’idioma per part de l’usuari,
direccioni la pàgina

Funció index, del controlador Usuari
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correctament. Si no hi ha cap idioma en sessió, s’escull per defecte el català. Tot seguit, es carrega en
l’idioma corresponent les dades de la barra lateral de continguts i les de la pàgina a la accedirem a
continuació. Totes aquestes dades es guarden en el vector data. Finalment, es carrega la vista
usuari_registre_view passant-li les dades de data. Cal dir, que les dades traduïdes es carreguen de l’arxiu
usuari_lang, que conté les traduccions en la llengua que se li demana.
Ara ja tenim totes les dades necessàries per poder carregar la vista. A les següents imatges hi veurem la
vista tal i com la veu l’usuari, i el codi que construeix aquesta vista, que com s’ha dit anteriorment en
aquest capítol, està programa en XHTML.

Vista usuari_registre_view.php
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Codi de la vista usuari_registre_view.php
Veiem en el codi del damunt, escrit en XHTML, que hi ha petites porcions de codi PHP on s’hi insereixen
les dades carregades des del controlador.
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Arribats aquest punt, sabem que ara l’usuari ha d’introduir les dades en el formulari i clicar el botó
Enviar. Què passa en aquest moment? Doncs que, de manera anàloga a l’anterior, aquest enllaç ens
du a la ruta que desemboca en la funció afegir del controlador Usuari. Per tant, la ruta és:

MaresmePromocions/usuari/afegir

La funció afegir haurà de:

-

Rebre les dades de la vista.

-

Comprovar que les dades siguin vàlides (si no ho són retornar a la pàgina anterior mostrant un
missatge d’error)

-

Guardar les dades a la base de dades a través d’una crida a una funció del model, en aquest cas
Usuari_Model.php

-

Carregar la següent vista.
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Capítol 7

Proves

Les proves que s’han dut a terme en el software implementat han pretès trobar errors de diferents
tipus en el producte. En totes les etapes anteriors d’especificació, disseny i implementació, s’ha construït
el sistema partint de conceptes abstractes fins arribar a la a un concepte tangible com és la implementació.
Ara és l’hora, doncs, de verificar fins a quin punt s’han complert els objectius plantejats. Les proves que
s’han fet revisen des de diferents punts de vista la qualitat del producte, sempre basant-nos en el
requeriments prèviament plantejats en els capítols anteriors. Aquestes proves són les següents:

7.1 Proves de classe
Les proves unitàries de classe han consistit en testejar cada una de les classes a mesura que eren
implementades. S’ha fet així degut a la independència, o gairebé, de cada una de les classes. Aquest fet ha
permès fer les proves de manera incremental, de manera que a l’hora de provar el sistema en la seva
totalitat ens hem estalviat molts errors i temps en la seva correcció.

7.2 Proves del subsistema de persistència
Aquestes proves fan referència a tota la manipulació de dades del subsistema de persistència, és a dir, a la
base de dades. En aquest cas, doncs, s’han verificat cada una de les operacions on el sistema ha hagut
d’interactuar amb la base de dades, és a dir, introducció, modificació i eliminació de dades. S’ha provat
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amb dades correctes i dades incorrectes, de manera que en tot cas el sistema tingui una resposta
satisfactòria per l’usuari i per la integritat de les pròpies dades.

7.3 Proves del sistema
Les proves del sistema han consistit en testejar tota l’aplicació per mitjà de jocs de proves que verifiquen
tots, o gairebé tots els possibles casos d’ús. Ens aquestes proves s’ha mesurat:
-

Rendiment: determinen els temps de resposta del sistema, l’espai de memòria que requereix
l’execució de determinats processos, o la quantitat de dades que es mouen a través dels canals de
comunicació. Val a dir, que totes les proves s’han fet des del servidor local, per tant, no s’ha
pogut tenir en compte la connexió a través d’internet a un servidor remot.

-

Resistència: determina fins a quin punt pot suportar el sistema determinades condicions
extremes. En el nostre cas, aquestes proves s’han fer a través d’una eina que ens proporciona
Apache, el nostre servidor, que permet simular proves de càrrega. Aquesta eina s’anomena
BenchMark. Hem simulat connexions fins amb 100 usuaris connectats concurrentment i el
resultat ha estat satisfactori, sense cap error.

-

Robustesa: determina la tolerància del sistema a permetre entrades incorrectes. Per verificar la
robustesa del sistema hem provat tots, o gairebé tots els casos on hi poden haver entrades
incorrectes de dades, i el sistema ha respòs correctament en tots els casos.

-

Seguretat: determina els nivells de permisos als usuaris o operacions d’accés al sistema o dades.
S’han fet proves dels dos tipus i en tots els casos que s’ha provat el sistema denega l’accés a la
operació en cas de no tenir permisos.

-

Usabilitat: determina el grau de satisfacció de l’usuari i la qualitat d’ús de l’aplicació. En el
següent punt veiem les proves d’usabilitat que s’han fet i com.

7.4 Proves d’usabilitat
Les proves d’usabilitat són, possiblement, les més importants en quan a l’usuari final. Això és així degut a
que la major part dels usuaris es fixen només en les interfícies gràfiques, ja que desconeixen la mecànica
interna de l’aplicació i per tant, no poden valorar-la.
Les proves que s’han fet en aquest punt han estat les següents:

-

S’han mesurat el nombre de clics que ha de fer l’usuari per anar a una funcionalitat diferent de la
està utilitzant. L’objectiu, com està descrit en capítols anteriors, és minimitzar passos intermitjos
innecessaris i fer menys farragós el procés. Precisament per aquest fet, s’ha optat pel disseny
amb la barra lateral permanent que permet als usuari accedir a qualsevol funcionalitat amb un sol
clic.
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-

S’ha fet interactuar amb l’aplicació a diversos usuaris de diversa edat i coneixements
informàtics, demanant-los que en valoressin si consideraven el sistema intuïtiu, fàcil i còmode
d’usar i llegir, si rebien resposta als errors, i qualsevol altre aspecte que creguessin millorar. Ha
estat una experiència molt útil d’on s’han millorat algunes de les seves peticions, assegurant així,
una aplicació certificada pels usuaris voluntaris.

-

S’ha provat l’aplicació en Firefox Mozilla i Internet Explorer, en diverses resolucions de pantalla
i mides de la finestra de navegació.

7.5 És robust el sistema?
Després de totes les proves realitzades podem concloure que l’aplicació és bastant robusta. És 100%
robusta? Això no ho podem assegurar, ja que és molt difícil provar les múltiples possibilitats i casos que
el sistema permet. Aquestes proves les hauran d’anar fent els usuaris quan el sistema estigui a internet
(s’ha provat a nivell local). És llavors quan sorgiran errors que s’hauran de corregir, sota una estructura de
mantenabilitat. Apart del manteniment correctiu, també s’ha de contemplar el manteniment evolutiu, que
anirà agafant forma a mesura que els usuaris requereixin noves funcionalitats. Si és convenient per
l’empresa, s’hauran de desenvolupar.
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Capítol 8

Manuals d’instal·lació i d’usuari
Aquest capítol conté el manual d’instal·lació del sistema en un nou servidor, així com un petit manual
d’usuari tant del propi portal, com del gestor de continguts del portal. El manual d’instal·lació explica
com adaptar el sistema a un nou servidor, quins programes fer servir, i quines modificacions cal fer en els
arxius de configuració per tal que la migració sigui correcta. En cap cas pretén ser un manual exhaustiu i
detallat, sinó una petita guia de referència del que s’ha de fer. Per a informació més detallada mirar els
manuals del software pertinent.

8.1 Manual d’instal·lació
Per tal de poder migrar el sistema a un altre servidor, i que funcioni correctament, cal que el servidor
tingui instal·lat un interpretador PHP amb la versió mínima especificada en el capítol anterior i un sistema
de bases de dades MySQL, també amb la versió mínima especificada anteriorment.
Els requisits mínims per a instal·lar el servidor hauran de ser, segons la pàgina web d’Apache 9, que és el
servidor escollit per al nostre sistema, un processador de la branca x38 d’Intel, o AMD equivalent. Un
disc dur de 50 MB, tot i que és recomanable tenir espai de diversos GB per poder emmagatzemar tota la
informació futura i no quedar curts. Memòria RAM mínima de 128 MB.

El software necessari per que funcioni correctament el sistema és:
-

Servidor web Apache2 (v2.2.4 ó superior) amb els mòduls de PHP instal·lats.

-

PHP (v5.2.2 ó superior) amb les llibreries de compatibilitat amb MySQL instal·lades.

-

MySQL (v5.0.27 ó superior).

Una vegada tinguem el servidor instal·lat i configurat haurem d’allotjar-n’hi tot el contingut del sistema.
Com hem mostrat anteriorment, el framework CodeIgniter forma part de les carpetes del sistema, per tant,
no cal fer-ne cap mena d’instal·lació. Per enviar el projecte a un servidor remot (si és el cas) es recomana

9

http://httpd.apache.org/docs/2.0/platform/windows.html
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fer servir el programa FTP FileZilla, un programa gratuït de Firefox, molt fàcil d’utilitzar, que permetrà
enviar tota la informació del sistema. La carpeta que conté tot el contingut de l’aplicació porta el nom de
Maresme Promocions.

Quan haguem copiat aquesta carpeta al servidor, haurem de modificar l’arxiu de configuració, que es
troba a la direcció MaresmePromocions\system\application\config\config.php. Cal modificar la ruta base
d’accés al servidor, a través de la variable $config['base_url'].
De l’arxiu MaresmePromocions\system\application\config\database.php cal modificar les dades de
connexió a la base de dades per les noves.

Per últim, des del nou gestor de MySQL (recomanat phpMyAdmin) caldrà crear de nou les taules que
permetran emmagatzemar les dades del sistema. Les taules són les que estan especificades al capítol 5. La
base de dades que conté les taules s’ha d’anomenar mp (que són les inicials de Maresme Promocions).

8.2 Manual d’usuari
Els manual d’usuari explica quines funcionalitats té l’aplicació i com utilitzar-les. El text va acompanyat
d’imatges per fer-ho més entenible, i exposa primerament el manual del gestor de continguts, i després, la
pròpia web per als usuaris. Val a dir, que la aplicació és força intuïtiva, i que els usuaris que l’han
utilitzada no han hagut de fer ús d’aquest manual.

8.2.1 Manual del gestor de continguts
Per accedir al gestor de continguts ho farem des de la barra lateral de la web de Maresme Promocions, tal
com veiem a la figura.

Accés intranet
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Aquest accés ens porta a la pantalla d’autenticació, on hi haurem d’introduir el nom d’accés i
contrasenya. Vegeu la figura.

Accés intranet login

Una vegada s’ha accedit al gestor de continguts, vegem-ne les seves funcionalitats.

8.2.1.1 Gestors

A Gestors veiem els usuaris gestors que tenen accés al gestor de continguts. Des d’aquesta pantalla es pot
donar d’alta un nou gestor, modificar les dades d’un gestor existent, o eliminar-lo. Vegem la figura.

Aquesta funcionalitat està permesa només a l’administrador, de tal manera que si un gestor no
administrador prova d’utilitzar-la se li denegarà l’accés.

Gestors
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Per modificar o afegir un nou gestor ho farem des de l’enllaç corresponent. El procediment és el mateix
en ambdós casos: omplir el formulari i enviar la informació. Si hi ha algun camp del formulari buit o no
s’envien bé les dades, el sistema ens mostrarà un missatge d’error que ens dirà quin és el problema en
detall. Vegem la figura.

Alta usuari
En cas d’error, el sistema ens mostra un missatge com el de la figura següent.
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Missatge error

8.2.1.2 Obres

La funcionalitat Obres mostra les obres existents, i permet afegir noves obres, modificar-ne una
d’existent, i eliminar-ne una. Vegem la figura.

Obres

Per afegir o modificar una obra es segueix el mateix procediment: s’omple un formulari amb les dades de
la obra. Si hi ha camps del formulari obligatoris buits o algun error en l’enviament de dades, el sistema
retorna un missatge d’avís. Vegem a la figura Modificar una mostra del formulari de modificació.
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Per afegir o eliminar una fotografia en una obra accedirem a la modificació d’una obra existent, i
seguidament a l’enllaç Fotos. Des d’allà, veurem les fotografies d’aquella obra, i podrem a afegir-ne de
noves o eliminar-ne una de les existents. Vegem la figura Foto i Inserir foto.
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Modificar
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Foto

Inserir foto

8.2.1.3 Empresa

Aquesta funcionalitat permet modificar el contingut del text d’empresa. S’ha d’introduir el text en català,
castellà i anglès, sinó el sistema ens mostrarà un missatge d’error. Vegem a la figura següent l’aparença
d’aquesta funcionalitat.

128

Empresa

8.2.1.4 Notícies

A l’accedir a la pantalla de notícies veiem una llista de les notícies existents. Des d’aquí es poden
eliminar notícies, i totes les seves opinions relacionades, i afegir noves notícies omplint el formulari
corresponent. Les notícies s’hauran d’omplir en les tres llengües del sistema. Vegem el contingut de
l’explicació en les dues figures següents.

Notícies
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Inserir notícies
8.2.1.5 InfoMail

Des de InfoMail es pot enviar un mail amb informació de l’empresa als usuaris seleccionats de la llista
d’usuaris registrats que apareix a la figura Infomail. El contingut del mail s’ha d’omplir en les tres
llengües del sistema, però cada usuari el rebrà en la llengua amb el que ha estat registrat.

Infomail
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8.2.1.6 Anar a la web de Maresme Promocions

Des d’aquest botó es retorna a la web d’usuari de Maresme Promocions. Vegeu la figura.

Tornar a la web d’usuari

8.2.1.7 Logout

Per tancar la sessió del gestor o administrador clicar en el botó logout de la barra lateral. Vegeu figura.

Logout

8.2.2 Manual d’ús de la web d’usuari
Primer de tot expliquem quines són les parts comunes de totes les pantalles de la web d’usuari. Aquestes
són la capçalera, la barra lateral de continguts i el peu de pàgina.

8.2.2.1 Capçalera

La capçalera és la part comuna superior de totes les pantalles de la web d’usuari. Com veiem a la figura,
hi podem trobar el logotip web de Maresme Promocions, l’hora i la data, i el selector de la llengua amb la
que volem navegar. Aquestes són el català, el castellà i l’anglès.

Capçalera
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8.2.2.2 Barra lateral de continguts

La barra lateral és comuna en totes les pantalles de la web d’usuari, de
manera que des de qualsevol funcionalitat del sistema podem accedir a
una altre funcionalitat amb un sol clic de ratolí. Detallem més endavant
cada una d’aquestes funcionalitats. Vegem a la figura l’aparença de la
barra lateral de continguts.

8.2.2.3 Peu de pàgina

El peu de pàgina també és comú a totes les pantalles de l’aplicació. La
seva funció és referenciar a l’usuari de la fi dels continguts de la plana
web. A més, conté un enllaç amb el correu electrònic del creador de la
web. Veiem el seu aspecte a la figura 18.

Barra lateral
Peu de pàgina

Una vegada mostrades les parts comunes de la web anem a explicar en detall les seves funcionalitats.

8.2.2.4 On Som

Tal i com diu el títol, en aquesta pantalla hi veiem la situació física de l’empresa a través d’un mapa amb
la seva direcció. Veiem l’aspecte d’aquesta pantalla a la figura següent.
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On som?

8.2.2.5 Empresa
En aquesta plana hi podem trobar informació sobre l’empresa. Vegem la figura següent.
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Empresa

8.2.2.6 Contacta
Qui vulgui posar-se en contacte amb l’empresa Maresme Promocions a través de correu electrònic ho pot
fer a través del formulari d’aquesta funcionalitat. Cal posar-ne el nom, la direcció de correu i el contingut
del missatge. Després enviar la informació. Vegem la figura.

Contacta
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8.2.2.7 Cerca d’obres

Tal com ens indica el nom, aquesta funcionalitat permet buscar, a través d’una sèrie de filtres, una obra en
promoció. Com veiem a la figura, els filtres que es poden fer servir són:
-

Tipus d’obra (casa, pis i nau)

-

Població

-

Preu (p.ex.: < 300.000 € vol dir preus de menys d’aquesta quantitat)

-

Superfície (p.ex.: < 150 m2 vol dir amb una superfície de menys d’aquesta quantitat)

-

Veure totes les obres

Cerca d’obres

Una vegada escollits els filtres, fem un clic al botó Cercar i ens sortiran totes les obres que compleixin els
filtres requerits. Si accedim a Veure totes les obres veurem, com el nom indica, totes les obres
disponibles. A dues figures següents podem veure com es mostra la informació de cada obra i les dades
que conté. Si accedim a Veure fotos, podem veure algunes imatges de l’obra, si en té.
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Obra

8.2.2.8 Notícies

En aquesta funcionalitat els usuaris poden veure notícies que l’empresa considera que els poden
interessar. A cada una de les notícies hi podem veure un títol, un cos, el nom de l’autor, la data de
publicació de la notícia, el nombre de opinions dels usuaris, i un enllaç que permet a l’usuari donar una
opinió sobre aquella notícia omplint un formulari, i llegir les opinions ja existents. Veiem en les figures
Opinions i Notícies una imatge de les notícies i una altre de les opinions amb el formulari de participació.
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Fotos obra

Notícies
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Opinions
8.2.2.9 Càlcul d’hipoteca

Aquesta funcionalitat permet a l’usuari fer un càlcul aproximat de la mensualitat de la hipoteca a partir de
tres variables que ha d’introduir en el formulari:
-

Quantitat de diners sol·licitada (en €)

-

Anys amb els que vol pagar-la

-

Euribor

El càlcul 10 està basat en el sistema francès d'amortització, que és el sistema comú que usen els bancs
espanyols. Val a dir que els càlculs són aproximats, ja que cada banc aplica les seves comissions.
Vegem en les dues figures següents de la pàgina un exemple amb les dades:
-

Diners a pagar: 300.000€

-

Anys de pagament: 50 anys

-

Euribor: 4.747 (aquest és l’euribor del març de 2008)

10

Per a més informació en el càlcul de la hipoteca vegeu el següent enllaç:
http://peccataminuta.wordpress.com/2007/07/24/cmo-calcular-tu-hipoteca-y-el-tae/
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Càlcul d’hipoteca

Resultat càlcul d’hipoteca

8.2.2.10 Login
Un usuari registrat pot, a través del nom d’usuari i contrasenya, accedir a les seves dades i tenir l’opció de
modificar-les o donar-se de baixa. Vegem l’aparença de la pantalla a la figura següent. Per tenir accés a
les pròpies dades, com és lògic, l’usuari s’haurà d’haver registrat prèviament a través de l’eina Registre
d’usuari, que s’explica en següent punt.
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Login

Una vegada és validat el nom d’usuari i contrasenya, es mostra una pantalla amb les dades personals, per
si es volen modificar, o un enllaç Logout que permet tancar la sessió de l’usuari. Vegeu la figura Usuari
logged. Un usuari actiu en la sessió veurà el seu nom d’usuari a la barra lateral, en color verd. Quan
tanqui la sessió aquest indicador desapareix. Vegeu la figura Usuari actiu.

Usuari logged

Usuari actiu
Si hi ha un usuari en sessió i accedim a Login, el sistema retornarà un missatge que informa del fet i no
permetrà fer-ho de nou.
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8.2.2.11 Registre d’usuaris

Aquesta funcionalitat permet registrar les dades d’un usuari a la base de dades de l’empresa Maresme
Promocions. Un usuari registrat rebrà, via correu electrònic, informació que l’empresa consideri
oportuna. Per registrar-se cal omplir el formulari que es veu a la figura. L’usuari pot escollir la llengua
amb la que vol rebre els correus de l’empresa.

Registre usuari
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Capítol 9

Possibles millores per al futur

9.1 Manteniment correctiu

En aquest projecte, com molts d’altres, una vegada finalitzada la implementació i és utilitzat per als
usuaris, aquests poden trobar errades, ja siguin de disseny o de programació, que haurien d’anar
corregint-se a mesura que van apareixent. D’això se’n diu manteniment correctiu. Com ja s’ha explicat en
el capítol de Proves, la robustesa de l’aplicació no es pot assegurar al cent per cent, ja que depèn de molts
factors.
Així doncs, el manteniment correctiu de l’aplicació serà una de les tasques a realitzar en el futur proper.
La metodologia serà ben senzilla: l’empresa ens farà arribar les errades que considerin que cal modificar i
es corregiran. La durada d’aquest procés hauria de ser relativament curt, ja que les proves que s’han dut a
terme pretenen reduir el màxim possible aquesta tasca.

9.2 Manteniment evolutiu
El manteniment evolutiu el podem entendre com totes aquelles noves tasques que el client, per ell mateix
o través dels usuaris, decideixi que s’han de millorar o ampliar en quant a l’aplicació web.

Les

evolucions, normalment, es van fent efectives a mesura que s’utilitza l’aplicació, ja que apareixen noves
inquietuds i necessitats que han de ser desenvolupades. En el nostre cas encara no és així, i en tal cas,
valgui la redundància, proposem algunes millores que considerem interessants de cara al futur:

-

Visites virtuals explicades a través del vídeo: el vídeo està sent en els darreres temps el mitjà
de comunicació web que més creix, ja que les noves tecnologies de nivell popular ho permeten.
Una visita virtual a una obra explicada a través del vídeo dóna una idea molt més ajustada de la
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realitat de l’obra a l’usuari, a més de poder-ho fer des de la pantalla de l’ordinador sense haver
de desplaçar-se fins a l’obra i poder veure alguns dels detalls que a través de les fotografies de la
web no s’aprecia amb tant de detall.

-

Estadístiques: dades com la procedència de l’usuari de la web, les funcionalitats més utilitzades,
l’edat i perfil dels usuaris, o les consultes més repetides dels usuaris a l’empresa són dades que
donen moltes pistes de què vol l’usuari, com ho vol, i què caldria millorar. Per tant, una nova
funcionalitat que permeti recollir i utilitzar aquestes dades considerem que pot ser interessant.

-

Nou aspecte gràfic : visualitzar elements gràfics dinàmics com ara menús desplegables, gràfics,
banners, entre d’altres pot donar una aspecte més viu al contingut i trencar l’estaticitat d’alguns
continguts. Eines com ara Flash, dissenyades per dur a terme aquesta mena de tasques,
permetrien realitzar un nou disseny millor.

-

Enviament de missatges curts de mòbil als usuaris: els usuaris registrats podrien rebre
informació a través del telèfon mòbil, a més del correu electrònic. Aquesta eina obriria un nou
canal de comunicació cap als usuaris, més útil encara per a aquells que no tinguin connexió a
internet a casa i la puguin rebre a través d’aquest altre canal.

-

RSS 11: afegir aquesta estesa i popular eina que permet redifondre informació de la web a altres
webs de manera integrada, tal que el contingut del portal pot arribar als usuaris a través d’altres
pàgines web.

-

Ampliació de les funcionalitats actuals: segurament algunes de les funcionalitats actuals de la
web estan poc desenvolupades i seria bo que els usuaris tinguessin més recursos per poder
utilitzar. Com hem dit abans, una bona manera de saber-ho pot ser a través d’estadístiques
extretes a partir de l’ús que fan els usuaris de la web.

Com hem dit, aquestes són idees que ens han sorgit una vegada feta la implementació de la web, i que
creiem que són prou bones per a desenvolupar en un futur. En tot cas, caldrà fer una planificació de
l’evolució demanada i valorar si el temps i cost planificat s’adequa al pressupost de l’empresa.

11

Per més informació veure http://www.rssboard.org/

144

Capítol 10

Conclusions

Després d’alguns mesos de feina treballant en aquest projecte, puc dir que l’experiència ha estat molt
enriquidora i gratificant. És ben cert que haver començat el projecte sense gairebé experiència en aquesta
branca de la informàtica, m’ha comportat dedicar moltes hores a l’aprenentatge i estudi de tot plegat, però
de la mateixa manera se m’ha obert un ventall d’idees i possibilitats, tant personals com professionals, del
que n’estic molt satisfet i motivat per seguir descobrint camins i inventant noves idees.
En quant als objectius marcats en els primers capítols del projecte, puc dir que s’han complert tots els
objectius plantejats, a excepció d’alguns elements dinàmics del disseny gràfic dels que, potser per pensar
de bon principi que l’aprenentatge de les tecnologies utilitzades seria més ràpid i senzill, m’han fet
allargar força el temps planificat dedicat a l’estudi, i reduir, per conseqüent, algunes hores dedicades al
disseny. Recordant alguns dels objectius, podem dir que:

-

S’ha construït un portal web àgil i intuïtiu, on els usuaris saben en tot moment on es troben, les
eines de que disposen i com les han de fer servir. És de fàcil i ràpida familiarització.

-

S’ha creat un portal d’autogestió de continguts de la web, també anomenat intranet, des d’on els
treballadors de l’empresa poden gestionar els continguts de la web fàcil i intuïtivament.

-

La web ha estat traduïda a tres idiomes, català, castellà i anglès, i des de qualsevol punt de
l’aplicació es pot canviar la llengua amb la que l’usuari vol ser informat.

-

L’aplicació permet el registre d’usuaris, amb les dades dels quals l’empresa els pot enviar
informació amb l’idioma amb els que estiguin registrats.

Com hem dit, un objectiu que hagués pogut anar un pas més enllà és el disseny de les pantalles amb
elements gràfics dinàmics. El disseny que s’ha fet és atractiu, actual i millora força l’anterior, però és cert
que és millorable.
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Per altra banda, i tenint en compte el temps que s’ha dedicat a la implementació, considero que el
projecte l’hauria d’haver realitzat amb un altre company, i així s’haurien pogut realitzar algunes
funcionalitats més amb el mateix temps planificat, i l’empresa tindria una web més potent.

El temps invertit en l’aprenentatge de les tecnologies ha estat molt profitós, ja que a més de conèixer en
profunditat el llenguatge PHP i un dels frameworks que té, he après a configurar un servidor local i a
utilitzar el gestor de bases de dades phpMyAdmin, que eren eines desconegudes fins al moment, i
realment molt útils i potents per a projectes web. A més, he pogut conèixer altres tecnologies i decidir
quina era la més adequada per al projecte, fet que m’ha permès veure l’ampli ventall de possibilitats que
hi ha obert dins d’aquesta branca de la informàtica.

Per tot això, considero que el projecte ha sigut un experiència molt positiva, m’ha obert moltes portes
professionals, que m’ha mostrat nous camins que potser no hauria descobert, i que m’ha orientat una mica
més sobre mi mateix i sobre el meu futur.
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