
Títol:    “Intranet per a restauradors” 

 

Volum:   1/1 

Alumne:   Octavi Miró Omella 

 

Director/Ponent:  Joan Carles Gil Martin 

Departament:  OE- Organització d’Empreses 

Data:   19-01-2010 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

2 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

3 

 

 
 

DADES DEL PROJECTE 

 

Títol del Projecte: Intranet per a restauradors 

 

Nom de l'estudiant: Octavi Miró Omella 

Titulació:  Enginyeria Informàtica 

Crèdits:  37,5 

Director/Ponent: Joan Carles Gil Martin 

Departament:  OE – Organització d’Empreses 

 
 

MEMBRES DEL TRIBUNAL (nom i signatura) 

 

President:  Francisco Javier Llinàs Audet 

 

Vocal:   Jan Graffelman 

 

Secretari:  Joan Carles Gil Martin 

 
 

QUALIFICACIÓ 

 

Qualificació numèrica: 

Qualificació descriptiva: 

 

Data: 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

4 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

5 

 

AGRAÏMENTS 

 

Voldria agrair a les persones que en algun moment m’han ajudat en el 

desenvolupament del projecte i que d’alguna manera també són part de la feina 

feta. 

 

Als meus pares, 

per haver-me ensenyat a viure la vida que m’han donat, 

 

Als meus germans, 

per ensenyar-me a compartir i a estimar al pròxim, 

 

Als meus amics, 

per ajudar-me a desconnectar en els moments que ho necessitava, 

 

Al Joan Carles, 

per guiar-me i creure des de bon principi en el projecte, 

 

Al Toni, 

per motivar-me i animar-me dia a dia, 

 

Al Jordi, 

perquè en el projecte neix compartint unes cerveses amb ell, 

  

en especial al meu germà Pol, 

per ser el meu “gurú” informàtic, 

 

i a tu per llegir aquesta memòria. 

 

 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

6 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

7 

 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................... 13 

1.1. Organització de la memòria ................................................................................... 13 

1.2. Situació actual i problema ....................................................................................... 15 

1.3. Objectius ........................................................................................................................ 17 

1.4. Alternatives .................................................................................................................. 18 

1.5. Planificació inicial ...................................................................................................... 21 

2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE ........................................................................ 23 

2.1. Àmbit i límits del sistema ........................................................................................ 23 

2.2. Clients i persones interessades ............................................................................. 24 

2.3. Usuaris del sistema .................................................................................................... 25 

3. ANÀLISI DE REQUISITS ............................................................................. 27 

3.1. Descripció general ..................................................................................................... 27 

3.2. Requisits funcionals .................................................................................................. 28 

3.2.1. Gestió d’usuaris ................................................................................................. 28 

3.2.2. Gestió de restaurants ...................................................................................... 29 

3.2.3. Gestió de menús ................................................................................................ 31 

3.2.4. Gestió de plats .................................................................................................... 34 

3.3. Requisits no funcionals ............................................................................................ 37 

3.3.1. Eficiència .............................................................................................................. 37 

3.3.2. Usabilitat .............................................................................................................. 37 

3.3.3. Fiabilitat ............................................................................................................... 37 

3.3.4. Mantenibilitat i portabilitat .......................................................................... 38 

3.3.5. Reutilització ........................................................................................................ 38 

3.3.6. Seguretat .............................................................................................................. 38 

4. ESPECIFICACIÓ DEL SISTEMA .................................................................. 39 

4.1. Model conceptual ....................................................................................................... 39 

4.2. Model de casos d’ús ................................................................................................... 42 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

8 

 

4.2.1. Actors .................................................................................................................... 42 

4.2.2. Diagrames de casos d’ús ................................................................................ 43 

4.2.3. Especificació de casos d’ús ............................................................................ 49 

5. DISSENY ..................................................................................................... 83 

5.1. Arquitectura ................................................................................................................. 83 

5.2. Model Conceptual Normalitzat ............................................................................. 87 

5.3. Diagrames de seqüència .......................................................................................... 88 

5.3.1. Gestió usuaris ..................................................................................................... 89 

5.3.2. Gestió restaurants ............................................................................................ 92 

5.3.3. Gestió menús ...................................................................................................... 95 

5.4. Pantalles ....................................................................................................................... 105 

5.4.1. Administració ................................................................................................... 105 

5.4.2. Intranet ............................................................................................................... 108 

5.4.3. Públic ................................................................................................................... 116 

6. IMPLEMENTACIÓ .................................................................................... 119 

6.1. Tecnologies utilitzades ........................................................................................... 119 

6.1.1. Llenguatges ....................................................................................................... 119 

6.1.2. Servidor Web .................................................................................................... 126 

6.1.3. Base de dades ................................................................................................... 126 

6.1.4. CMS ....................................................................................................................... 128 

6.2. Alternatives ................................................................................................................ 131 

6.2.1. Llenguatges ....................................................................................................... 131 

6.2.2. Servidor Web .................................................................................................... 132 

6.2.3. Base de dades ................................................................................................... 132 

6.2.4. CMS ....................................................................................................................... 132 

6.3. Component Joomla .................................................................................................. 134 

7. PROVES I TEST ........................................................................................ 137 

7.1. Proves ........................................................................................................................... 137 

7.1.1. Fiabilitat ............................................................................................................. 137 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

9 

 

7.1.2. De càrrega .......................................................................................................... 137 

7.1.3. Errors .................................................................................................................. 138 

7.1.4. Acceptació .......................................................................................................... 138 

7.2. Test d’usabilitat......................................................................................................... 139 

7.2.1. Introducció ........................................................................................................ 139 

7.2.2. Metodologia ...................................................................................................... 140 

7.2.3. Tasques del test ............................................................................................... 142 

7.2.4. Usuaris ................................................................................................................ 145 

7.2.5. Resultats ............................................................................................................. 145 

7.2.6. Conclusions ....................................................................................................... 146 

8. PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I COSTOS ................................................... 152 

8.1. Estudi temporal i desviacions ............................................................................. 152 

8.1.1. Planificació inicial ........................................................................................... 152 

8.1.2. Planificació final .............................................................................................. 153 

8.2. Estudi costos .............................................................................................................. 155 

8.2.1. Hardware ........................................................................................................... 155 

8.2.2. Software ............................................................................................................. 156 

8.2.3. Recursos Humans ........................................................................................... 158 

8.2.4. Cost Total ........................................................................................................... 159 

9. CONCLUSIONS .......................................................................................... 162 

9.1. Objectius complerts ................................................................................................. 162 

9.2. Futures ampliacions i millores ............................................................................ 163 

9.3. Valoracions personals ............................................................................................ 164 

10. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 166 

10.1. Llibres ........................................................................................................................... 166 

10.2. Referències ................................................................................................................. 166 

10.3. Recursos ....................................................................................................................... 167 

11. ANNEX .................................................................................................. 168 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

10 

 

11.1. Manual Administració Intranet........................................................................... 168 

11.2. Manual Usuari Intranet .......................................................................................... 182 

11.3. Manual Usuari Públic .............................................................................................. 204 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

11 

 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

12 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

13 

 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Organització de la memòria 

 

La present memòria conté tot el treball que realitzat en el projecte d’Intranet per 

a restauradors. Està organitzada per 11 capítols diferents. Són els següents: 

 

Introducció 

Es presenta una visió general del projecte, s’explica el perquè del projecte i el 

context del món dels restauradors. 

 

Definició del projecte 

En aquest apartat es detalla l’àmbit i destinataris de la intranet 

desenvolupada, així com les futures persones què s’espera en facin ús. 

 

Anàlisi de Requisits 

Una vegada es coneix el funcionament de restaurants amb menú, aquest 

capítol descriu tots aquells requisits, tant els que són funcionals com els que 

no per a dur a terme el projecte. 

 

Especificació del sistema 

Es mostren els diferents diagrames i models amb el que es basarà el disseny. 

 

Disseny 

Fases prèvies a la implementació del sistema. Es detalla com ha estat 

programada la Intranet. 

 

Implementació 

Programació del sistema, ús de diferents tecnologies per aconseguir la 

implementació més eficient possible. 
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Proves i Tests 

Les proves han estat una part important del projecte doncs formava part 

dels objectius principals. A més de proves tècniques s’ha fet tests d’usabilitat 

per a conèixer la resposta dels usuaris davant el sistema. 

 

Planificació, Seguiment i Costos 

Organització i planificació del projecte durant el seu desenvolupament. Es 

mostra l’evolució temporal del projecte i els costos per a produir-lo. 

 

Conclusions 

Conclusions extretes del projecte i relació amb les principals assignatures 

aplicades en ell. 

 

Bibliografia 

 

Annex 

Documentació complementaria al projecte. Manuals d’usuari. 
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1.2. Situació actual i problema 

 

Part del projecte actual neix a Finlàndia en una petita pizzeria de Hèlsinki, junt 

amb el company Jordi (també de la FIB). Pensem en quelcom útil per a la gent, i 

que en puguin fer ús a diari. L’objectiu principal és trobar una idea per a una 

assignatura d’emprenedors de la Universitat Politècnica de Helsinki (TKK), 

durant la nostra estada Erasmus. Recordo la conversa per escriure aquest 

apartat. 

 

Avui en dia som molts els que dinem fora de casa per guanyar temps o per no 

desplaçar-nos del nostre lloc de treball. Normalment mengem de tàper, o anem a 

un bar/restaurant de menú (la forma més econòmica i sana després del tàper). 

 

Ara bé, a diferència de menjar a casa, menjar a fora no ens assegura prendre allò 

que ens ve de gust. Molts cops ens trobem ja sentats i amb el menú del dia entre 

mans, sense que res del què hi ha ens agradi. Normalment per educació, no 

tindrem més remei que demanar, tot i que potser un altre restaurant proper 

tinguin plats més adequats al nostre gust.. 

 

I si haguéssim pogut consultar els menús abans de sortir del lloc de treball? I em 

ve de gust menjar aquells canelons tan bons del bar de la cantonada però no se si 

avui els faran. 

 

Doncs el present projecte pretén ser la base per a solucionar aquest problema 

quotidià.  

 

La Intranet que forma aquest projecte serà la plataforma on restauradors o caps 

de cuina que decideixen quins menús fer per al seu bar o restaurant, puguin 

donar-los d’alta de forma intuïtiva i ràpida, sense que es necessitin coneixements 

avançats en informàtica. Posteriorment en futures ampliacions poder-los 
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mostrar a la comunitat d’Internet amb pocs clics i facilitar-nos una mica més 

l’elecció del menú diari. 

 

S’ha decidit que serà una intranet per la seva versatilitat (només es necessitat un 

ordinador amb Internet i un navegador), sense ser necessari instal·lar res. 

 

Com incentivar a restauradors a introduir els menús al sistema i fer públics els 

menús del dia és un tema vital, però que no es cobreix en aquest projecte. 
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1.3. Objectius 

 

Els objectius principals d’aquest projecte és la creació d’una intranet per a la 

gestió de menús i plats de restaurants concrets. 

 

Principalment la intranet ha de permetre: 

 

- La creació d’usuaris representants d’un restaurant concret. 

- Que cada usuari pugui gestionar els seus menús i plats. 

- Que el responsable de la intranet pugui gestionar i administrar tota la 

informació que forma el sistema. 

- Visualitzar els menús d’un restaurant concret de forma pública. 

 

Aquests són els objectius principals, que són fonamentals per al 

desenvolupament dels requisits de l’apartat 3 de la memòria. 

 

 A més dels objectius principals del sistema, hi ha una sèrie de característiques 

que també es consideren bàsiques. Entre aquestes característiques hi destaquen 

una bona usabilitat (no es vol dificultar als usuaris la utilització del sistema), un 

disseny molt modular (per poder-lo ampliar i retocar fàcilment) i consistent (que 

tota la informació sigui tractada correctament). 

 

No entren com a objectius del projecte crear una plataforma complexa amb 

dades nutricionals dels plats, transaccions (reserves ni pagaments)... Es vol crear 

un sistema àgil i fàcil per a tots els usuaris. 
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1.4. Alternatives 

 

Avui en dia existeixen vàries eines per a gestionar els menús i plats dels 

restaurants, però la majoria són complexos, antiquats i són programes locals, no 

remots. 

 

- Gestió de menús 4.0 

Programa complicat amb cents d’opcions diferents. Ofereix moltes 

opcions, algunes d’elles com les del projecte.   

 

 

 

- Lamax 

Un altre programa local complex d’utilitzar i  caducat. Les interfícies que 

presenta divergeixen molt de la facilitat d’ús que es busca en aquest 

projecte. 
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- Resort Chef 

Programa local més actual però amb la mateix complexitat que els 

anteriors. Massa informació per abarcar tots els perfils de possibles 

usuaris. 
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Cal dir que la majoria d’aquestes aplicacions són de pagament, pel que 

normalment l’usuari ja coneix l’eina o s’ha informat de les funcionalitats 

d’aquesta. En cas d’aquest projecte, pretén ser una eina oberta per a tot tipus 

d’usuari (des del bar de barri, fins al restaurant amb clients sibarites), per tant es 

dissenya amb una única funció principal, gestionar menús. I s’oblida de gestió 

nutricional,  estocs, proveïdors... 

 

A Internet no trobem solucions per a gestionar menús. Segurament és perquè si 

no s’ha de compartir la informació, és més pràctic tenir un programa en local que 

tenir-ho a Internet. 

 

Existeix un component per a la mateix plataforma sobre la que es desenvolupa 

aquest projecte (Joomla) que s’anomena Restaurant Menú Manager.  

 

 

 

- En aquest cas, a més de no oferir un entorn molt amigable, no permet 

programar menús en el temps, si no només menús estàtics, limitant els 

objectius del projecte. 

- No hi ha opcions clares, potser perquè no té sentit fer-ho en xarxa si és 

només un restaurant. En el aquest cas, a més de voler que sigui una bona 

plataforma es vol que sigui ondina, per a poder compartir la informació a 

la xarxa... 
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1.5. Planificació inicial 

 

Per planificar el projecte a finals de juny quan tot just començava a treballar en 

ell, va caldre un estudi previ de requisits per estimar les hores que es dedicarien 

en el desenvolupament del projecte (aquest estudi és la tasca “introducció”). 

 

Fet aquest estudi, es van definir les tasques principals del projecte, agrupades en 

fases de treball tal com es mostra a la figura (tret de les proves, les tasques 

coincideixen amb l’organització de la memòria): 

 

 

 

I el diagrama Gantt en el temps (per setmanes) de la planificació inicial de les 

tasques és el següent: 

 

 

 

La majoria de les tasques són seqüencials de manera que si alguna es retarda, el 

projecte també. 

 

Les tasques en les que s’ha estimat dedicar més hores han sigut les 

d’especificació, Disney, Implementació i Proves, però ja veurem més endavant, 
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com el fet de voler realitzar proves amb persones reals ha fet que les proves 

prenguin un paper més destacat en el projecte i la seva realització. 

 

En l’estimació, es calculava que la dedicació diària seria regular, però com 

veurem en l’apartat 7 no ha acabat sent així. En total s’han comptat 380 hores de 

dedicació en la planificació inicial repartides en 20 setmanes. 
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2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

 

2.1. Àmbit i límits del sistema 

 

L’àmbit del sistema és el de la restauració. Més concretament el de la restauració 

de menú, preferentment dels restaurants típics per menjar entre setmana a 

l’hora de dinar. No està tancat a la resta de restaurant i bars, però el segment 

principal és aquest. 

 

El sistema té uns límits definits per ser la base de futurs projectes. Tot seguit es 

descriuen les funcionalitats bàsiques que delimitaran l’envergadura del projecte i 

el sistema en si. 

 

- Gestió d’usuaris. Altes i baixes d’usuaris de la Intranet, així com la 

consulta i gestió de les seves dades. Els usuaris tindran un compte amb 

les seves dades. 

 

- Gestió de restaurants. Com a base, un usuari només podrà teniu un únic 

restaurant. Així podrà consultar i editar el seu restaurant. 

 

- Gestió de menús. Altes i baixes de menús. Els usuaris podran fer altes i 

baixes de menús de dues formes possibles (segons com el restaurant els 

gestioni al dia a dia). Creant un únic menú (editable dia a dia), o 

permetent la programació dels menús amb un calendari. 

 

- Gestió de plats. Els restaurants podran fer altes de plats, però no 

eliminar-los. Així, es crea una base de dades amb tots els plats del 

restaurant que ha anat creant en el temps. 
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- Compartir la informació del restaurant. Publicació de la informació del 

restaurant i els seus menús de forma pública, de manera que qualsevol 

persona amb accés a una web pugui consultar els restaurants i menús 

donats d’alta al sistema. 

 

- Administració de la mateixa intranet. L’administrador de la Intranet 

podrà gestionar tota les altes i baixes del sistema (usuaris, restaurants, 

menús i plats) des de l’àrea d’administració (integrada amb la plataforma 

Joomla). 

 

 

2.2. Clients i persones interessades 

 

Tot aquell restaurant que vulgui gestionar els seus menús sense complicacions a 

través d’un navegador i a més el els vulgui fer públics, serà un client potencial. 

 

Per tant, restauradors, caps de cuina i propietaris de restaurants seran els clients 

d’aquest sistema. 

 

A més a més dels clients, hi haurà un seguit de persones interessades en el 

producte en si. Les persones que vulguin consultar els menús d’un restaurant 

determinat ho podran fer també a través del navegador. Seran oficinistes que 

mengen fora de casa, treballadors amb poc temps, sibarites de la restauració… 

 

Així doncs tenim dos grups diferenciats entre clients de la Intranet, i interessats 

en conèixer els menús. 
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2.3. Usuaris del sistema 

 

Els objectius dels sistema i el seu àmbit determinen varis tipus d’usuaris del 

sistema segons les funcionalitats que puguin utilitzar. 

 

Els usuaris del sistema són els següents: 

 

- Restauradors. És el principal usuari del sistema, l’interessat en donar-se 

d’alta i gestionar els menús del seu restaurant amb la Intranet. Podrà 

definir el restaurant pel que gestiona els menús i només els seus, donar 

d’alta i baixa menús i plats, editar la informació del seu restaurant i 

configurar la seva compte d’usuari. 

 

-  Administrador. Responsable de la Intranet. Aquest usuari serà el més 

privilegiat de tots. Tindrà accés a totes les dades de la Intranet (usuaris, 

restaurants, menús, plats) i la seva administració. Serà l’encarregat de 

resoldre incidències i donar suport als restauradors. 

 

- Públic. Usuari que vol consultar els menús d’un usuari concret. A 

diferència dels altres, no necessita compte d’usuari, podrà consultar la 

informació de forma pública. 
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3. ANÀLISI DE REQUISITS 

 

3.1. Descripció general 

 

L’anàlisi de requisits és indispensable per fer un projecte realista en l’àmbit on es 

desenvolupa. I la millor manera d’aconseguir-los és coneixent l’entorn i els 

interessats que utilitzaran el sistema. 

 

En el cas d’aquest projecte s’ha hagut de conèixer el món de la restauració (com 

treballen, com s’organitzen, quin vocabulari utilitzen, què és prioritari i què 

secundari en el seu dia a dia...). Per això s’ha visitat varis restaurants de diferents 

tipologies per entendre el seu negoci i funcionament, i entrevistat els 

encarregats. 

 

Hi ha altres maneres d’obtenir aquests requisits, com consultar a un especialista, 

estudiar aplicacions ja existents, experimentant... però donat que consultar a un 

restaurador (persona responsable d’un restaurant) és relativament fàcil i 

accessible, ha sigut la opció escollida. 

 

Cal dir, i com era d’esperar, que molts bars/restaurants no tenen cap tipus 

d’organització dels seus menús. Altres, organitzaven els menús fins a tres 

setmanes vista. 

 

Una vegada presa aquesta informació i estudiada, és quan ens posem a la pell 

d’un restaurador i analitzem què necessitaria i com ho faria per gestionar i donar 

a conèixer els meus menús sense complicar-me la vida.  

 

I el resultat d’aquest anàlisi es pot dividir en dos grans grups, els funcionals 

(aquells que són necessaris per fer funcionar el sistema), i els no funcionals (no 

visibles, normalment requisits qualitatius i de rendiment). 
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3.2. Requisits funcionals 

 

Els requisits funcionals els agruparem de més generals a més específics, detallant 

en cadascun quin usuari o usuaris en faran ús. 

 

3.2.1. Gestió d’usuaris 

 

Alta usuari 

 

Es dóna d’alta un nou usuari. S’introdueixen totes les dades 

obligatòries i es crea una nova compta d’un usuari únic. 

Tant l’administrador com el restaurador han de poder fer altes 

d’usuari. En el cas de l’administrador, no tindrà límit d’altes. El 

restaurador només podrà tenir-ne una. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador 

Casos d’ús associats: alta_usuari 

 

 

Consulta dades usuari 

 

L’administrador pot consultar les dades d’un usuari concret i 

existent al sistema. El Restaurador consulta les dades del seu usuari. 

 

Usuaris: Administrador, Restaurador 

Casos d’ús associats: consulta_dades_usuari 

 

 

 

Modificar dades usuari 
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Es modifiquen les dades d’un usuari concret. Apareixen tots els 

camps informatius possibles d’un usuari.  

L’administrador podrà modificar qualsevol compte d’usuari. 

Usuaris: Administrador. 

Casos d’ús associats: modifica_usuari 

 

 

Baixa usuari 

 

Es dóna de baixa un usuari concret, borrant totes les seves dades del 

sistema. Igual que el requisit anterior, l’administrador podrà donar 

de baixa totes les comptes que desitgi i l’usuari restaurador només la 

seva. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: baixa_usuari 

 

 

 Llistar usuaris 

 

L’administrador llista tots els usuaris del sistema. 

 

Usuaris: Administrador 

Casos d’ús associats: llista_usuaris 

 

 

3.2.2. Gestió de restaurants 

 

Alta restaurant 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

30 

 

Es dóna d’alta un nou restaurant per un usuari concret. 

S’introdueixen totes les dades obligatòries i es crea un restaurant 

d’un usuari. 

Tant l’administrador com el restaurador han de poder fer altes de 

restaurants. En el cas de l’administrador, no tindrà límit d’altes. El 

restaurador només podrà fer-ne una. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador 

Casos d’ús associats: alta_restaurant 

 

 

Consulta dades restaurant 

 

L’administrador, restaurador i públic poden consultar les dades d’un 

usuari concret i existent al sistema. 

 

Usuaris: Administrador, restaurador i públic. 

Casos d’ús associats: consulta_dades_restaurant 

 

 

 

Modificar dades restaurant 

 

Es modifiquen les dades d’un restaurant concret. Apareixen tots els 

camps informatius possibles. 

L’administrador podrà modificar les dades de qualsevol restaurant 

mentre que el restaurador només la del seu (si el té donat d’alta). 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: edita_restaurador 
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Baixa restaurant 

 

Es dóna de baixa un restaurant concret d’un usuari concret, borrant 

totes les seves dades del sistema. Igual que el requisit anterior, 

l’administrador podrà donar de baixa totes els restaurants que 

desitgi i l’usuari només el seu si en té. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: baixa_restaurant 

 

Llistar restaurants 

 

L’administrador i públic poden llistar tots els restaurants del sistema. 

 

Usuaris: Administrador i públic. 

Casos d’ús associats: llista_restaurants 

 

 

3.2.3. Gestió de menús 

 

 Alta menú 

 

L’administrador i restaurador poden donar d’alta un menú per un dia 

concret, és a dir que poden programar els menús. En el cas de 

l’administrador podrà donar d’alta un menú per a qualsevol restaurant. El 

restaurador només podrà fer altes de menús per al seu restaurant. En tots 

dos casos es podran crear un màxim de dos menús per dia, sense límit de 

dies. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: alta_menu 
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Alta menú únic 

 

L’administrador i restaurador poden donar d’alta un menú únic. Aquest 

tipus de menú és pel que no vol programar i vol tenir un únic menú que va 

modificant o no durant el temps. En el cas de l’administrador podrà donar 

d’alta un menú únic per a qualsevol restaurant. El restaurador només 

podrà fer altes de menús únics per al seu restaurant. En tots dos casos es 

podran crear un màxim de dos menús. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: alta_menu_unic 

 

 

Consulta dades menú 

 

L’administrador, restaurador i públic poden consultar les dades d’un 

menú existent al sistema per un restaurant i dia concret. 

 

Usuaris: Administrador, restaurador i públic. 

Casos d’ús associats: consulta_dades_menu 

 

 

Consulta dades menú únic 

 

L’administrador, restaurador i públic poden consultar les dades d’un 

menú existent al sistema per un restaurant concret. 

 

Usuaris: Administrador, restaurador i públic. 

Casos d’ús associats: consulta_dades_menu_unic 
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 Modificar dades menú 

 

L’administrador i el restaurador poden modificar i desar les dades 

d’un menú d’un dia i restaurant concret. En el cas del restaurador, el 

restaurant serà el seu. L’administrador podrà modificar tots els 

menús del sistema, independentment del restaurant i/o usuari. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: modifica_menu 

 

 

Modificar dades menú únic 

 

L’administrador i el restaurador poden modificar i desar les dades 

d’un menú únic d’un restaurant concret. En el cas del restaurador, el 

restaurant serà el seu. L’administrador podrà modificar tots els 

menús del sistema, independentment del restaurant i/o usuari. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: modifica_menu_unic 

 

 

 Baixa menú 

 

L’administrador i restaurador poden donar de baixa un menú d’un 

restaurant i dia concret. Igual que en el cas anterior, el restaurador 

només podrà fer baixes de menús del seu restaurant. 

L’administrador podrà donar de baixa tots els menús. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: baixa_menu 
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Baixa menú únic 

 

L’administrador i restaurador poden donar de baixa un menú únic 

d’un restaurant concret. Igual que en el cas anterior, el restaurador 

només podrà fer baixes de menús del seu restaurant. 

L’administrador podrà donar de baixa tots els menús. 

 

Usuaris: Administrador i restaurador. 

Casos d’ús associats: baixa_menu_unic 

 

 

 Llistar menús 

  

 L’administrador podrà llistar tots els menús creats al sistema. 

Aquest requisit o s’ha considerat pel restaurador per simplificar la 

gestió de menús. 

 

Usuaris: Administrador. 

 Casos d’ús associats: llistar_menús 

 

 

3.2.4. Gestió de plats 

 

En la gestió dels plats, només l’administrador serà l’usuari. Per al 

restaurador, els plats formen part dels menús i no es contempla la opció 

de gestionar plats per no complicar el sistema. Quan el restaurador crea 

un menú amb els diferents plats, els sistema, va creant un plat per 

cadascun que el restaurador afegeix al menú. 
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Alta plat 

 

L’administrador podrà donar d’alta un plat per a qualsevol restaurant. 

 

Usuaris: Administrador 

Casos d’ús associats: alta_plat 

 

 

Consulta dades plat 

 

L’administrador podrà consultar les dades d’un plat existent al 

sistema. 

 

Usuaris: Administrador 

Casos d’ús associats: consulta_dades_plat 

 

 

 Modificar dades plat 

 

L’administrador podrà modificar i el nom d’un plat d’un restaurant 

concret. 

 

Usuaris: Administrador 

Casos d’ús associats: edita_plat 

 

 

 Baixa plat 

 

L’administrador pot donar de baixa un plat d’un restaurant concret. 

 

Usuaris: Administrador 
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Casos d’ús associats: baixa_plat 

 

 

 Llistar plats 

  

L’administrador podrà llistar tots els plats creats al sistema. 

 

Usuaris: Administrador. 

 Casos d’ús associats: llistar_plats 
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3.3. Requisits no funcionals 

 

Els requisits no funcionals però que són igualment importants per garantir l’èxit 

del projecte són els que es detallen a continuació, ordenats de més a menys 

prioritari. 

 

3.3.1. Eficiència 

L’àmbit en el que està el projecte, el de la restauració, on dia a dia es poden 

canviar menús, fa que el sistema hagi de ser ràpid, àgil, eficient. No tindria sentit 

fer una Intranet amigable i fàcil d’utilitzar si no és operativament ràpida. Per 

tant, es considera l’eficiència com el requisit no funcional més important.  

 

3.3.2. Usabilitat 

Si l’eficiència és important, la usabiltiat per igual. El perfil que ens trobem de 

restaurador és molt variat. Hi ha que utilitzen l’ordinador per tasques personals 

o professionals a diari, d’altres no tant. Per això, i per crear un sistema on tots els 

usuaris estiguin a gust, la usabilitat ha de ser primordial. 

 

Cada acció que es vulgui fer ha de ser fàcil. L’usuari ha de trobar tot allò que se li 

ofereix, sense agobiar-lo ni complicar-li la vida. Que pugui gestionar els menús a 

cop de clic. 

 

3.3.3. Fiabilitat 

La fiabilitat també és un requisit important. Tota la informació que consulta o 

introdueix l’usuari ha de ser coherent i consistent. Si la informació acabés sent 

corrupte o no s’emmagatzemés de forma correcte, ja no seria fiable, i deixaria de 

ser utilitzada pels usuaris. 
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3.3.4. Mantenibilitat i portabilitat 

Com es comentava en el cas de la usabilitat, hi ha molts nivells d’usuari en el món 

de la restauració. De la mateixa manera també trobarem una gran varietat 

d’ordinadors que accediran al sistema. Entre fabricants, pantalles, sistemes 

operatius, navegadors i totes les seves combinacions, fan que la extensibilitat i 

portabilitat siguin bàsiques avui dia.  

 

3.3.5. Reutilització 

Al principi del projecte es comentava que aquest era la base per futures grans 

aplicacions. Des d’Intranet privades a portals on consultar menús d’una ciutat, 

etc. 

 

Doncs si aquesta base no es desenvolupa pensant en la reutilització poc cosa es 

podrà fer en un futur. D’aquesta manera, aquest requisit també entrarà en el 

projecte.  

 

3.3.6. Seguretat 

La seguretat també serà un requisit a tenir en compte. Que les comptes dels 

usuaris i la informació estiguin protegides contra possibles errors i atacs, fan que 

la forma d’emmagatzemar la informació i transmetre-la siguin un requisit pel 

sistema. 
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4. ESPECIFICACIÓ DEL SISTEMA 

 

En aquesta apartat es realitza l’especificació del projecte, on es defineix què fa el 

sistema i com es comporta. Per a definir-ho s’utilitzaran varis models. 

 

El llenguatge utilitzat per especificar el sistema ha estat l’UML (Unified Modelling 

Language). Amb aquest llenguatge representarem el sistema i en definirem el 

comportament. Per això, crearem el Model Conceptual, Diagrames de seqüència, 

Diagrames d’estat . 

 

4.1. Model conceptual 

 

En l’especificació del sistema, el diagrama conceptual és el mapa, la base per 

entendre quins elements formen el sistema i com estan connectats entre ells. 

Durant el projecte el model conceptual ha anat variant degut a què sortien noves 

funcionalitats. 

 

El model s’ha anat modificant a mesura que han anat apareixen noves 

funcionalitats, i ha estat especificat de forma que per futures versions sigui 

ampliable.  

 

El primer pas per crear el model és definir les entitats que hi participen, i després 

relacionar-les entre elles. Tot seguit es descriu el model marcant les entitats en 

negreta: 

 

La Persona pot ser un restaurador o un administrador (l’usuari púbic 

anteriorment presentat no entra en el model conceptual). De la persona en tenim 

les seves dades d’usuari, i del restaurador a més, les seves dades personals. 
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El restaurador és aquella persona que gestiona els menús d’un restaurant 

concret. L’administrador, el que gestiona la intranet i les dades que hi ha. 

 

Cada restaurador pot tenir com a màxim un Restaurant associat, del què en 

gestiona les seves dades i menús. Del restaurant també en tenim les dades 

bàsiques i característiques d’aquest. 

 

Al mateix temps, cada restaurant tenir associats dos tipus de Menú, l’Únic o 

Diari. El menú únic és aquell que no té una data associada, ideal pels que no 

decideixen què faran de menú fins el dia abans. En aquest cas, el menú únic es 

pot modificar a diari. Cada restaurant podrà crear no més de 2 menús únics, 

podent-los canviar/actualitzar tantes vegades com vulguin. 

 

El menú diari és aquell que té una data associada i que servirà per programar els 

menús d’un restaurant. Un restaurant podrà crear com a màxim dos menú diaris 

per a una data concreta. 

 

El menú està format per Plats. Els plats poden ser de tres maneres diferents, 

Primers, Segons o Postres. A més dels plats, el menú tindrà altra informació 

rellevant com el preu i si inclou pa i/o beguda. 

 

Per ara només permetem que un usuari tingui com a màxim 2 menús per dia, i 

només un restaurant associat. Per això, s’ha minimitzat el nombre de 

dependències que pugui haver entre les diferents classes que formen el sistema. 

Cada plat tindrà un nom i una descripció. 
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Restriccions textuals 

RT1: No poden existir més de dos menús diaris amb la mateixa data. 
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4.2. Model de casos d’ús 

 

Una vegada hem descrit el model conceptual que conforme el sistema passem a 

especificar els casos d’ús, és a dir, les funcionalitats del sistema i la interacció 

entre els actors i el sistema per dur-les a terme. 

 

S’ha dividit aquest apartat en 3 grups, actors, diagrama de casos d’ús per cada 

mòdul del sistema, i l’especificació. 

 

4.2.1. Actors 

 

Els usuaris del sistema seran principal tres, l’administrador, el restaurador, i 

l’usuari públic. I tot seguit es detallen cadascun d’ells per aclarir els usos que en 

fan del sistema. 

 

 

És el responsable de les dades, l’usuari que té els 

màxims privilegis per inserir, modificar i eliminar les 

dades que utilitzen la resta d’usuaris.  

Aquesta actor s’ha considerat important  per poder 

donar suport als usuaris de cara al futur. 

 

 

 És l’usuari principal del sistema, al que es destina l’aplicació. 

És l’encarregat de gestionar els menús del seu restaurant 

(donar d’alta els menús, la informació del seu restaurant, els 

plats…) 

 

 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

43 

 

 

 

És l’usuari públic, que no té realment compte 

d’usuari, però pot consultar des de l’exterior 

informació referent a restaurants i menús. El seu 

perfil és només de consulta. 

 

 

4.2.2. Diagrames de casos d’ús 

 

En els diagrames d’ús veiem la relació entre els actors i els casos d’ús. Els casos 

d’ús s’han dividit en quatre grans mòduls, el dels usuaris, restaurants, menús i 

plats, i a continuació es presenten els usuaris que en fan ús de cadascun. Més 

endavant es mostra els diagrames de casos d’ús per a cadascun d’aquests grans 

mòduls. 
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4.2.2.1. Gestió usuaris 
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4.2.2.2. Gestió restaurants 

 

 

 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

47 

 

4.2.2.3. Gestió menús 
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4.2.2.4. Gestió plats 
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4.2.3. Especificació de casos d’ús 

 

Un cop hem vist els actors i els casos d’ús en els que participen ara hem de veure 

com és la interacció que es du a terme per a cadascun d’ells. 

 

Igual que l’apartat anterior, agrupem els casos d’ús segons el mòdul al que 

pertanyen (usuaris, restaurants, menús o plats). 

 

Per a cada cas d’ús es defineix el seu nom, actors que hi participen, propòsit i 

tipus del cas d’ús, un petit resum i el curs típic d’esdeveniments (interacció de 

l’actor amb el sistema). 

 

4.2.3.1. Gestió usuaris 

 

Cas d’ús: alta_usuari 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Introduir un nou usuari restaurador al sistema. 

Resum: Un nou usuari del sistema es dóna d’alta a partir d’un formulari on 

l’actor introdueix totes les dades. Un cop l’actor introdueix totes les 

dades i accepta, el sistema validarà la informació. Si les dades són 

correctes el sistema enregistra les dades.  

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció de donar 

d’alta un nou restaurador 

 

 2 – El sistema mostra un formulari buit 

per crear un nou usuari restaurador 

3 – L’actor insereix els camps del 

formulari (com a mínim els obligatoris). 

Accepta 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la inserció per 

qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que l’usuari 

restaurador ja existeix al sistema o les 

dades inserides no són vàlides  i no 

emmagatzema res. Informa de 

l’existència a l’actor. 
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Cas d’ús: consulta_dades_usuari 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Veure les dades d’un usuari concret i existent. 

Resum: L’actor selecciona l’usuari restaurador que vol consultar les dades i 

el sistema les mostra. En el cas que l’actor sigui el restaurador, 

l’usuari seleccionat és ell mateix. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció de consultar 

les dades d’un usuari concret 

 

 2 – El sistema mostra totes les dades de 

l’usuari restaurador seleccionat. 
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Cas d’ús: modifica_dades_usuari 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Modificar/Editar les dades d’un usuari concret i existent. 

Resum: L’actor selecciona l’usuari restaurador que vol editar les dades i el 

sistema les mostra. En el cas que l’actor sigui el Restaurador, 

l’usuari seleccionat és ell mateix. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de 

modificar les dades d’un usuari concret. 

 

 2 – El sistema mostra el formulari 

editable amb les dades de l’usuari 

seleccionat. 

3 – L’actor edita aquells camps del 

formulari que creu convenients. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la l’edició per qualsevol 

motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que les dades 

editades no són vàlides. Informa de 

l’existència a l’actor. 
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Cas d’ús: baixa_usuari 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Eliminar un usuari restaurador del sistema. 

Resum: L’actor selecciona l’usuari restaurador que vol eliminar i el sistema 

el borra. En el cas que l’acció la realitzi el mateix restaurador, 

només podrà eliminar el seu usuari. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona un usuari 

restaurador que vol eliminar. 

 

 2 – El sistema mostra un missatge de 

confirmació abans d’eliminar l’usuari.  

3 – L’actor confirma l’eliminació de 

l’usuari 

 

 4 – El sistema elimina l’usuari. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la baixa de l’usuari 

per qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no dóna de baixa l’usuari 

i mostra la pantalla d’inici. 
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Cas d’ús: llistar_usuaris 

Actors: Administrador 

Propòsit: Mostrar tots els usuaris restauradors del sistema. 

Resum: L’actor selecciona l’opció de mostrar tots els usuaris que són 

restauradors i el sistema els mostra. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de mostrar 

tots els usuaris 

 

 2 – El sistema llista tots els usuaris del 

sistema per pantalla.  
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4.2.3.2. Gestió menús 

 

Cas d’ús: alta_restaurant 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Introduir un nou restaurant al sistema associat a un usuari. 

Resum: Un nou restaurant es dóna d’alta a partir d’un formulari on l’actor 

introdueix totes les dades. Un cop l’actor introdueix totes les dades 

i accepta, el sistema validarà la informació. Si les dades són 

correctes el sistema enregistra les dades. Un restaurant es crea a 

partir d’un usuari que no tingui restaurant associat. En el cas del 

restaurador, només podrà crear un restaurant per ell mateix. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció de donar 

d’alta un nou restaurant per un usuari 

concret 

 

 2 – El sistema mostra un formulari buit 

per crear un nou restaurant 

3 – L’actor insereix els camps del 

formulari (com a mínim els obligatoris) i 

accepta. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la inserció per 

qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que el restaurant 

ja existeix al sistema o les dades 

inserides no són vàlides  i no 

emmagatzema res. Informa de 

l’existència a l’actor. 
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Cas d’ús: consulta_dades_restaurant 

Actors: Administrador, Restaurador i Públic. 

Propòsit: Veure les dades d’un restaurant concret i existent. 

Resum: L’actor selecciona el restaurant que vol consultar les dades i el 

sistema les mostra. L’administrador i el públic podran consultar les 

dades de tots els restaurants i el restaurador només la seva. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció de consultar 

les dades d’un restaurant concret. 

 

 2 – El sistema mostra totes les dades de 

restaurant seleccionat. 
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Cas d’ús: modifica_dades_restaurant 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Modificar/Editar les dades d’un restaurant concret i existent. 

Resum: L’actor selecciona la opció de modificar les dades d’un restaurant i 

el sistema les mostra. En el cas de l’administrador, podrà modificar 

les dades de tots els restaurants i el restaurador només les del seu 

si existeix. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de 

modificar les dades d’un restaurant. 

 

 2 – El sistema mostra el formulari 

editable amb les dades del restaurant 

seleccionat  

3 – L’actor edita aquells camps del 

formulari que creu convenients. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la l’edició per qualsevol 

motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que les dades 

editades no són vàlides. Informa de 

l’existència a l’actor. 
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Cas d’ús: baixa_restaurant 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Eliminar un restaurant del sistema. 

Resum: L’actor selecciona la opció d’eliminar un restaurant concret del 

sistema. En el cas de l’administrador podrà eliminar tots els 

restaurants del sistema, mentre que el restaurador només el que 

tingui associat. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció d’eliminar 

d’un restaurant.  

 

 2 – El sistema mostra un missatge de 

confirmació abans d’eliminar el 

restaurant.  

3 – L’actor confirma l’eliminació del 

restaurant. 

 

 4 – El sistema elimina el restaurant. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la baixa de l’usuari 

per qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no dóna de baixa el 

restaurant i mostra la pantalla d’inici. 
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Cas d’ús: llistar_restaurants 

Actors: Administrador, Públic 

Propòsit: Mostrar tots els restaurants del sistema. 

Resum: L’actor selecciona l’opció de mostrar tots els usuaris que són 

restauradors i el sistema els mostra. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de mostrar 

tots els restaurants 

 

 2 – El sistema llista tots els restaurants 

del sistema per pantalla.  
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4.2.3.3. Gestió menús 

 

Cas d’ús: alta_menu 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Introduir un nou menú al sistema associat a un restaurant. 

Resum: Un nou menú es dóna d’alta a partir d’un formulari on l’actor 

introdueix totes les dades que conforme el menú (el dia inclòs). Un 

cop l’actor introdueix totes les dades i accepta, el sistema validarà 

la informació. Si les dades són correctes el sistema enregistra les 

dades. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció de donar 

d’alta un nou menú en un restaurant 

concret 

 

 2 – El sistema mostra un formulari buit 

per crear un nou menú 

3 – L’actor insereix els camps del 

formulari (plats, postres, beguda, cafè, pa i 

preu). Selecciona una data i accepta. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la inserció per 

qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que el menú ja 

existeixen 2 menús pel dia escollit en 

aquell restaurant o les dades inserides 

no són vàlides  i no emmagatzema res. 

Informa de l’existència d’aquest error a 

l’actor. 
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Cas d’ús: alta_menu_únic 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Introduir un nou menú únic al sistema associat a un restaurant. 

Resum: Un nou menú únic es dóna d’alta a partir d’un formulari on l’actor 

introdueix totes les dades que conforme el menú únic (és a dir que 

no cal posar data doncs té un menú que no canvia en el dia, però es 

pot modificar). Un cop l’actor introdueix totes les dades i accepta, 

el sistema validarà la informació. Si les dades són correctes el 

sistema enregistra les dades. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció de donar 

d’alta un nou menú en un restaurant 

concret 

 

 2 – El sistema mostra un formulari buit 

per crear un nou menú 

3 – L’actor insereix els camps del 

formulari (plats, postres, beguda, cafè, pa i 

preu) i accepta. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la inserció per 

qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que el menú ja 

existeixen 2 menús pel dia escollit en 

aquell restaurant o les dades inserides 

no són vàlides  i no emmagatzema res. 

Informa de l’existència d’aquest error a 

l’actor. 
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Cas d’ús: consulta_dades_menu 

Actors: Administrador, Restaurador, Públic. 

Propòsit: Veure les dades d’un menú concret i existent d’un restaurant. 

Resum: L’actor selecciona un dia concret per consultar el menú d’un 

restaurant i el sistema el mostra. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona una data i 

restaurant del menú del que vol consultar 

les dades. 

 

 2 – El sistema mostra totes les dades de 

menú obtingut. 
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Cas d’ús: consulta_dades_menu_únic 

Actors: Administrador, Restaurador, Públic. 

Propòsit: Veure les dades d’un menú únic d’un restaurant. 

Resum: L’actor selecciona l’opció de consultar les dades d’un menús d’un 

restaurant i el sistema les mostra. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

 

 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de consultar 

les dades d’un dels menú d’un restaurant. 

 

 2 – El sistema mostra totes les dades 

del menú d’aquella restaurant. 
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Cas d’ús: modifica_dades_menu 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Modificar/Editar les dades d’un menú concret i existent d’un 

restaurant. 

Resum: L’actor selecciona la opció de modificar les dades d’un menú d’un 

restaurant concret i el sistema les mostra de forma editable. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de 

modificar les dades d’un menú d’un 

restaurant concret. 

 

 2 – El sistema mostra el formulari 

editable amb les dades del menú 

seleccionat  

3 – L’actor edita aquells camps del 

formulari que creu convenients. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la l’edició per qualsevol 

motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que les dades 

editades no són vàlides. Informa de 

l’existència a l’actor. 
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Cas d’ús: modifica_dades_menu_unic 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Modificar les dades d’un dels menús únics d’un restaurant concret. 

Resum: L’actor selecciona l’opció de modificar les dades d’un menú únic 

d’un restaurant i el sistema les mostra de forma editable. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció per editar un 

menú únic d’un restaurant concret. 

 

 2 – El sistema mostra el formulari 

editable amb les dades del seu menú.  

3 – L’actor edita aquells camps del 

formulari que creu convenients. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la l’edició per qualsevol 

motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que les dades 

editades no són vàlides. Informa de 

l’existència a l’actor. 
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Cas d’ús: baixa_menu 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Eliminar un menú d’un restaurant del sistema. 

Resum: L’actor selecciona el menú que vol eliminar i el sistema el borra. En 

el cas de l’Administrador pot borrar tots els menús de qualsevol 

restaurant, i el restaurador només els seus menús. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció d’eliminar 

un menú d’un restaurant. 

 

 2 – El sistema mostra un missatge de 

confirmació abans d’eliminar el menú.  

3 – L’actor confirma l’eliminació del menú.  

 4 – El sistema elimina el menú. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la baixa del menú per 

qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no dóna de baixa el menú 

i mostra la pantalla d’inici. 
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Cas d’ús: baixa_menu_unic 

Actors: Administrador, Restaurador 

Propòsit: Eliminar el menú únic d’un restaurant del sistema. 

Resum: L’actor selecciona l’opció d’eliminar un dels menús únics d’un 

restaurant, i el sistema l’elimina. L’administrador pot eliminar tots 

els menús de qualsevol restaurant, i el restaurador només els seus. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Cas d’ús: llistar_menus 

Actors: Administrador 

Propòsit: Mostrar tots els menús del sistema. 

Resum: L’actor selecciona l’opció de mostrar tots els menús del sistema. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció d’eliminar 

un dels seus menús únics 

 

 2 – El sistema mostra un missatge de 

confirmació abans d’eliminar el menú 

únic. 

3 – L’actor confirma l’eliminació del menú 

únic. 

 

 4 – El sistema elimina el menú únic. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la baixa del menú únic 

per qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no dóna de baixa el menú 

únic. 
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4.2.3.4. Gestió plats 

 

Cas d’ús: alta_plat 

Actors: Administrador 

Propòsit: Introduir un nou plat al sistema associat a un restaurant. 

Resum: Un nou plat es dóna d’alta a partir d’un formulari on l’actor 

introdueix les dades bàsiques d’un plat. Un cop l’actor introdueix 

les dades i accepta, el sistema valida la informació. Si les dades són 

correctes el sistema l’enregistra. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de mostrar 

tots els menús 

 

 2 – El sistema llista tots els menús del 

sistema per pantalla.  
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona l’opció de donar 

d’alta un nou plat en un restaurant concret 

 

 2 – El sistema mostra un formulari buit 

per crear un nou plat 

3 – L’actor insereix els camps del 

formulari (i accepta. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la la inserció per 

qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema les dades inserides no 

són vàlides  i no emmagatzema res. 

Informa de l’existència d’aquest error a 

l’actor. 
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Cas d’ús: consulta_dades_plat 

Actors: Administrador 

Propòsit: Veure les dades d’un plat concret i existent d’un restaurant. 

Resum: L’actor selecciona un plat d’un restaurant i el sistema el mostra. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

 

 

Cas d’ús: modifica_dades_plat 

Actors: Administrador 

Propòsit: Modificar/Editar les dades d’un plat concret i existent d’un 

restaurant. 

Resum: L’actor selecciona la opció de modificar les dades d’un plat d’un 

restaurant concret i el sistema les mostra de forma editable. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona un plat d’un 

restaurant. 

 

 2 – El sistema mostra totes les dades 

del plat consultat. 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de 

modificar les dades d’un plat d’un 

restaurant concret. 

 

 2 – El sistema mostra el formulari 

editable amb les dades del plat 

seleccionat  

3 – L’actor edita aquells camps del 

formulari que creu convenients. 

 

 4 – El sistema valida el formulari i 

indica que la informació s’ha 

emmagatzemat correctament. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la l’edició per qualsevol 

motiu. 

 

 4 – El sistema no enregistra les dades i 

indica que l’acció s’ha cancel·lat. 

Curs alternatiu 2  

 4 – El sistema detecta que les dades 

editades no són vàlides. Informa de 

l’existència a l’actor. 
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Cas d’ús: baixa_plat 

Actors: Administrador 

Propòsit: Eliminar un plat d’un restaurant del sistema. 

Resum: L’actor selecciona el menú que vol eliminar i el sistema el borra. En 

el cas de l’Administrador pot borrar tots els menús de qualsevol 

restaurant, i el restaurador només els seus menús. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: 
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Cas d’ús: llistar_plats 

Actors: Administrador 

Propòsit: Mostrar tots els menús del sistema. 

Resum: L’actor selecciona l’opció de mostrar tots els plats d’un restaurant 

concret i el sistema els mostra. 

Tipus:  Primari, essencial. 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció d’eliminar 

un plat d’un restaurant. 

 

 2 – El sistema mostra un missatge de 

confirmació abans d’eliminar el plat.  

3 – L’actor confirma l’eliminació del plat.  

 4 – El sistema elimina el plat. 

Curs alternatiu 1  

3 – L’actor cancel·la l’eliminació del plat 

per qualsevol motiu. 

 

 4 – El sistema no dóna elimina el menú i 

mostra la pantalla d’inici. 
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Curs típic d’esdeveniments: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1 – L’actor selecciona la opció de mostrar 

tots els plats d’un restaurant. 

 

 2 – El sistema llista tots els plats del 

restaurant escollit per pantalla.  
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5. DISSENY 

En aquesta etapa del desenvolupament del sistema es pretén descriure el 

funcionament d’aquest amb més detall, per a la correcta implementació  segons 

l’arquitectura que s’utilitza. 

 

Per això, primer de tot explicarem l’arquitectura del sistema per tenir-ne una 

visió global, i després, amb els diagrames de seqüència veurem l’ordre en que 

s’han d’executar els processos per assolir cada un dels casos d’ús. 

 

5.1. Arquitectura 

 

L’arquitectura és la base de tot sistema. Sense una bona arquitectura no hi ha 

robustesa possible. Per això tenir-la ben definida i entesa és imprescindible 

perquè el sistema tingui èxit. 

 

Com s’ha comentat a l’inici de la memòria, el projecte es desenvolupa sobre un 

gestor de continguts (Joomla). Per ampliar les funcionalitats del mateix amb 

garanties (com es pretén amb aquest projecte), s’ha de tenir en compta la seva 

l’arquitectura, basada en un patró prou conegut en el món de la informàtica, el 

patró en tres capes Model-Vista-Controlador (MVC).   

 

Aquest patró es basa en la independència entre las parts més fonamentals d’un 

component, que tradicionalment han estat el Model (nucli del sistema), Vista 

(interfícies amb les que interactua l’usuari) i Controlador (enllaç entre la Vista i 

el Model). Gràficament el MVC tradicional es podria definir així: 
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Aquest model té com a principals avantatges: 

 

Canviabilitat (independència entre capes) 

Els canvis en una de les capes, no té perquè afectar a la resta. Això és molt 

important en el cas de la Vista, doncs al món web es solen fer molts canvis i evita 

haver grans modificacions. 

 

Portabilitat 

Permet fer migracions de forma més fàcil segons al sistema on s’implanti. També 

facilitat l’escalabilitat de l’aplicació 
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Reutilització 

Al ser cada capa independent de l’altre permet la reutilització de capes concretes 

en altres projectes o similars. 

 

En el cas de l’arquitectura del gestor utilitzat en aquest projecte (Joomla), no 

varia molt del tradicional. La principal diferència és la divisió de la vista en un 

nou apartat que se li dóna el nom de Layout o plantilla, que facilita sobretot, la 

reutilització de la part que veu l’usuari. 

 

A mode de resum, el diagrama arquitectònic de Joomla seria així: 
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Entrant en detall en cada una de les capes ens trobem: 

 

Layout 

Part visible per l’usuari, interfície que mostra el navegador per pantalla. El layout 

és invocat per la vista. S’encarrega de presentar les dades. 

 

Vista 

La vista invoca els diferents layouts segons el que s’hagi de fer o mostrar.. 

S’encarrega per tant, de posar ordre en allò que podrà visualitzar l’usuari i 

ordenar l’execució de les accions. 

 

Controlador 

És l’enllaç entre Vista i Dades, fonamental per garantir la independència entre 

capes. S’encarrega de demanar les dades i dir què s’ha de fer amb elles. 

 

Model 

La capa que té accés a les dades. S’encarrega d’accedir-hi i tractar-les. 
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5.2. Model Conceptual Normalitzat 

 

El model conceptual generat en qualsevol projecte ha de patir una sèrie de canvis 

per a poder-se implementar. Aquest procés s’anomena normalització i les 

transformacions que s’han de fer en tot diagrama són: 

 

- Eliminar associacions n-àries, n >2. 

- Eliminar classes associatives. 

- Tractar la informació derivada. 

- Controlar les restriccions d’integritat. 

 

En aquest projecte, i com es comenta anteriorment, s’ha tingut en compte el futur 

ús del sistema, i per això ja s’ha especificat minimitzant els canvis que pugui. I 

per al diagrama dissenyat al capítol anteorior no li cal normalització. 
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5.3. Diagrames de seqüència 

 

Si en l’especificació dels casos d’ús volíem veure la interacció de l’usuari amb el 

sistema, en el diagrama de seqüència veurem el mateix amb més detall. 

 

Aquí per a cada cas d’ús farem el seu diagrama de seqüència, des de que l’actor 

inicia una acció i en rep desposta, passant per tots els objectes (entitats) del 

sistema i ordenats en forma temporal. 

 

Els patrons utilitzats per a dissenyar cadascun dels casos d’ús han estat 

principalment dos: 

 

- Controlador 

Ens permet aïllar les diferents capes del sistema a través de controladors 

aportant independència. Hi haurà un controlador per cada àrea de gestió.  

- Expert 

Per a cada acció concreta, el patró Expert assigna responsabilitats a la 

classe que té la informació necessària per a complir l’acció. 
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5.3.1. Gestió usuaris 

alta_usuari 

 

 

consulta_dades_usuari 
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modifica_dades_usuari 

 

 

baixa_usuari 
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llistar_usuaris 
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5.3.2. Gestió restaurants 

 

alta_restaurant 

 

consulta_dades_restaurant 
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modifica_dades_restaurant 

 

 

baixa_restaurant 
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llistar_restaurants 
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5.3.3. Gestió menús 

alta_menu 

 

alta_menu_unic 
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consulta_dades_menú 

 

modifica_dades_menu 
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modifica_dades_menu_unic 
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baixa_menu 
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baixa_menu_unic 

 

llistar_menus 
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1. 
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Gestió plats 

alta_plat 

 

consulta_dades_plat 
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modifica_dades_plat 

 

 

 

 

 

baixa_plat 
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llistar_plats 
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5.4. Pantalles 

 

En aquest apartat es mostren les pantalles creades i els casos d’ús implicats en 

cadascuna d’elles. Es posen alguns exemples de les pantalla més significatives de 

cada una de les seccions. 

  

En aquest cas, dividirem les pantalles segons l’àrea d’administració (única pels 

administradors), la intranet, i la part pública 

 

5.4.1. Administració 

 

En el cas de l’administració, al ser desenvolupat dins l’administració de la 

plataforma Joomla, les interfícies han estat dissenyades sense tenir en compte 

aspectes com la fucionalitat i grafismes, ja tinguts en compte en Joomla. Tot i 

això, tot seguit es mostren les pantalles més importants en l’administració de la 

intranet. 

 

Pantalla principal 

 

Des d’aquesta pantalla l’administrador  pot accedir a la gestió de les tres parts 

fonamentals del sistema: Restaurants, Menús i Plats. 
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Pantalla gestió Restaurants 

 

En l’àrea de gestió de Restaurants es mostra un llistat de tots els restaurants amb 

les seves dades. També cap la possibilitat de borrar-los i editar-ne les dades. 

 

 

Pantalla gestió Menús 

 

Igual que en la gestió dels restaurants, pels menús també es mostra un llistat de 

tots els que estan donats d’alta al sistema amb el seu restaurant associat i les 

dades principals. 
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Pantalla gestió Plats 

 

Un cop més, en la gestió de plats també es mostra un llistat de tots els plats 

donats d’alta al sistema amb les seves dades. 
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5.4.2. Intranet 

 

Com s’ha anat comentat al llarg del projecte, s’han dissenyat les pantalles tenint 

en compte aspectes d’usabilitat tals com la visualització clar i sense “soroll” de la 

informació, accessibilitat de tots els botons en una mateixa pantalla (minimitzant 

l’ús del “scroll”…), etc. 

 

En l’apartat de proves i usabilitat es detalla més aspectes d’usabilitat que s’han 

analitzat i provat pel projecte. 

 

Pantalla accés intranet 

En aquesta pantalla s’accedeix a crear la Alta de l’usuari o a la Intranet amb el 

nom d’usuari i contrasenya. 
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Alta Usuari intranet 

Formulari d’alta de l’usuari de la intranet. 

 

 

Pantalla principal intranet 

Pantalla principal on el restaurador pot accedir a la gestió dels menús, del seu 

restaurant, a l’ajuda o la configuració de la seva compte d’usuari. 
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Pantalla principal intranet sense restaurant associat 

Pantalla quan no hi ha restaurant associat. Per tant, s’obliga a l’usuari a crear-ne 

un abans de poder fer menús o editar informació. 

 

 

 

Pantalla gestió de menús 

Menú diari, sense cap programació 

 

Pantalla de gestió de menús per dia, sense haver menús programats. A l’esquerra 

es mostra el menú del dia d’avui, i a la dreta el menú del dia seleccionat en el 

calendari. 

Com que no hi ha res programat, es dóna la opció de crear el menú. 

A la part inferior, es mostra la opció de fer un menú únic (el mateix menú cada 

dia). 
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Menú diari, amb menú pel dia d’avui 

 

En aquest cas hi ha programat només el menú per avui (a l’esquerra de la 

pantalla). La resta de queda igual que la pantalla anterior. 
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Menú diari, amb 2 menús pel dia d’avui i un altre dia 

Pantalla amb dos menús pel dia d’avui (veure les dos pestanyes) i un altre pel 24 

de desembre (es mostra al calendari). 

 

Menú únic, sense cap menú 

Pantalla alternativa a la del menú diari. En aquest cas només hi ha la opció de fer 

dos menús, i es continua amb el format de les altres pantalles. A la dreta 

s’aprofita per posar instruccions. 
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Menú únic, amb un menú 

En aquest cas tenim un menú únic programat, i la resta de la pantalla queda igual 

que l’anterior. 
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Gestió Restaurant 

Formulari Alta/Editar Restaurant 

Quan el restaurador vol donar d’alta o editar el Restaurant que ja t’he donat 

d’alta li apareix el següent formulari. 

  

 

Amb Restaurant associat 

L’usuari pot veure la informació del restaurant que té donat d’alta. En aquesta 

mateixa pantalla pot seleccionar si editar aquesta informació. 
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5.4.3. Públic 

 

La part públic és l’àrea on qualsevol persona amb accés a la intranet sense 

usuari, pugui veure i consultar els menús i restaurants donats d’alta al sistema. 

 

 Pantalla principal pública 

 

Pantalla principal, aquí l’usuari pot selecconar entre llistar els resutarants o els 

menús de la Intranet . 

 

 

Pantalla Llistat restaurants 

En la pantalla de  Llistat de restaurants es mostren en forma de taula tots els 

restaurants donats d’alta al sistema. El nom del restaurant és linkable per veure 

en detall informació del restaurant i el seu menú del dia d’avui. 
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Pantalla Restaurant i Menú d’avui 

 

La següent pantalla mostra tota la informació del restaurant i el seu menú en el 

dia d’avui. 
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Pantalla Llistar menús 

 

La següent pantalla mostra el llistat de menús donats d’alta al sistema en forma 

de taula. Per a cada menú s’especifica la data, restaurant i preu. 
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6. IMPLEMENTACIÓ 

6.1. Tecnologies utilitzades 

 

Per dur a terme la implementació d’aquest projecte s’han utilitzat diferents 

tecnologies depenent de la capa del sistema.  

 

A l’hora d’escollir les tecnologies s’ha tingut en compte que siguin lliures, amb 

força documentació a Internet, i a ser possible, que s’hagin utilitzat al llarg dels 

estudis de l’enginyeria en informàtica. 

 

Tot seguit, es presenten per a cadascuna de les tecnologies/llenguatges la seva 

definició, relació amb el projecte i exemple d’ús en la implementació.  

 

6.1.1. Llenguatges 

 

HTML 

 

L’HTML (HyperText Markup Language) és un llenguatge de programació bàsic 

per a la construcció de pàgines web. Serveix per definir l’estructura de les 

pàgines i la forma del text.  

 

 Dins el projecte s’ha utilitzat per a maquetar les diferents pantalles i ordenar la 

informació de forma coherent. Alguns exemples on s’ha utilitzat aquest 

llenguatge és en la definició inicial de les capçaleres de la plantilla general del 

sistema: 
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O en les pantalles de presentació dels menús a la intranet (amb codi PHP 

barrejat): 

 

 

 

Ara bé, avui en dia l’HTML només és una petita part per poder crear una aplicació 

amb cara i ulls a Internet. Per a poder mostrar informació de forma dinàmica 

(accedint a Base de dades) i amb un look & feel agradable s’han d’utilitzar més 

llenguatges. 

 

CSS 

 

La CSS (Cascading Style Sheets) o fulles d’estil és el llenguatge per presentar la 

informació estructurada en HTML. Definir una fulla d’estils per les pàgines web 

ens permet actualitzar la presentació de forma global en un sol document, de 

manera que queda centralitzat. 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

121 

 

 

A més, si fem que el format i look & feel s’implementi amb CCS, el codi acaba molt 

més ordenat. Per una banda tenim la informació estructurada en HTML, i per 

l’altre la fulla d’estils. 

 

En aquest projecte s’han utilitzat tres fulles d’estil diferents: 

 

- template.css per definir el format de totes les pàgines web que formen 

part del projecte en general. Part del codi d’aquesta fulla d’estils és el 

següent: 

 

 

 

 

- intranet.css per definir el format de les pàgines que conformen la intranet 

de restauradors del projecte. Part del codi d’aquesta fulla d’estils és el 

següent: 
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- table_design.css per definir el format de les taules on mostrar i llistes que 

es mostra en l’àrea pública del projecte. Part del codi d’aquesta fulla 

d’estils és el següent: 
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- joomla.css pertanyent a la mateix Gestor de continguts, és la fulla d’estils 

utilitzada en l’àrea privada d’administració. Part del codi d’aquesta fulla 

d’estils és el següent: 
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PHP 

 

Com s’ha comentat anteriorment, si l’HTML i el CSS serveixen per estructurar i 

donar format a la informació respectivament, com a mínim falta un llenguatge 

per obtenir les dades. Doncs el llenguatge utilitzat en aquest cas ha sigut el PHP 

(PHP Hypertext Pre-processor ). 

 

PHP ens permet “comunicar” servidor i client, enviar dades d’una banda a l’altra. 

En aquest cas, ens permet emmagatzemar dades d’un formulari i mostrar-les 

més endavant per la mateixa web. 

 

Gran part d’aquest codi està incrustat amb HTML de manera que els fitxers tenen 

dos llenguatges de programació. Un exemple d’aquest llenguatge el podem trobar 

aquí: 
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En aquest cas, s’accedeix a la taula de menús de la base de dades per obtenir-los 

tots. 

Un altre exemple és el següent, on en aquest cas s’emmagatzema un menú a la 

base de dades: 
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6.1.2. Servidor Web 

 

A més dels llenguatges, un lloc web també necessita de recursos físics on 

emmagatzemar i llegir el codi de les pàgines que hem implementat, és a dir un 

servidor web. En el nostre cas, al ser un lloc web ha de saber interpretar codi 

HTML i PHP (la CSS és interpretat pels navegadors dels clients). Més endavant 

veurem que també haure d’emmagatzemar una base de dades que en el nostre 

cas utilitzarem el mateix servidor. 

 

El servidor escollit ha estat l’Apache, el servidor web per excel·lència a Internet  

(un 55% dels servidors són Apache, font www.netcraft.com) 

 

Apache 

Apache és un servidor web lliure i multiplataforma (tant per Unix, Windows i 

Mac) i àmpliament utilitzat a Internet. Hi ha una gram comunitat d’usuaris actius 

a la xarxa, que fa que hi hagi un gran suport i documentació. Per a desenvolupar 

aquest projecte, el sistema operatiu utilitzat ha estat una distribució Linux 

Ubuntu (Unix). 

 

Entre les avantatges que presenta hi ha que és un servidor modular (es poden 

anar afegint mòduls segons les postres necessitats), lliure, multiplataforma, 

extensible (és relativament fàcil crear extensions i afegir-les en forma de mòdul) 

i com ja s’ha comentat, popular.  

 

6.1.3. Base de dades 

L’única tecnologia que falta per  tenir la infraestructura de tot el projectes és la 

de la base de dades, allà on s’emmagatzemarà la informació. 

Una vegada més s’ha optat per una solució lliure i popular: MySQL, un sistema de 

gestió de base de dades relacional que usa el llenguatge SQL. 
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MySQL 

 

La raó principal d’utilitzar MySQL ha sigut la seva gran velocitat en executar 

consultes i el suport de forma nativa del llenguatge PHP també emprat pel 

desenvolupament del sistema. 

 

S’ha creat una sola base de dades i vàries taules diferents per emmagatzemar 

tota la informació necessària del projecte. Tot seguit es mostra l’estructura de les 

principals taules. Per a cada taula hi ha una clau primària representativa de 

l’entitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula de restaurants 
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Taula de menús 

 

 

Taula de plats 

 

 

6.1.4. CMS 

 

El Gestor de continguts o CMS no és una tecnologia en si, sinó un gestor que 

també fa ús d’un conjunt. Avui dia, si s’ha de crear i mantenir un lloc web no és 

necessari començar des de cero. És a dir que no cal crear un accés privat per 

gestionar els articles que pengem, ni un sistema d’autentificació d’usuaris ni de 

pujada i baixada de fitxers… Existeixen una sèrie de mòduls bàsics per a tota web 

que ja han estat creats, testejats i provats. Seria redundant tornar a fer la mateixa 

feina una i altra vegada. 
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Per això, abans de començar el projecte, ja es tenia clar fer ús d’un d’aquests 

sistemes per poder arribar més lluny en el projecte i no repetir feina. 

 

L’escollit ha estat Joomla, lliure, de codi obert i molt modulable. 

 

Joomla 

Possiblement Joomla sigui el gestor de continguts més pràctic i fàcil d’utilitzar. Al 

ser tant modulable i tenir un framework de Disney MVC molt ben definit, fan que 

ampliar un lloc web sigui relativament fàcil. 

 

Ara bé, Joomla s’implanta sobre un conjunt de tecnologies: Apache, PHP i MySQL, 

les tecnologies presentades anteriorment. 

 

Per fer-se una idea del què és Joomla, tot seguit presento la pantalla principal 

d’administració Joomla (accés per a gestionar el lloc web): 

 

 

Des d’aquest panell, l’administrador pot gestionar usuaris, articles que es donin 

d’alta, correus, ... Per la “Intranet per a restauradors” només s’ha fet ús de la 

gestió d’usuaris. Més endavant es detalla com s’integra l’aplicació desenvolupada 

per a gestionar els restaurants i menús a Joomla. 
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6.2. Alternatives 

 

Abans d’escollir les tecnologies que per desenvolupar el projecte es va estudiar 

vàries alternatives tenint en compte aspectes com l’experiència, facilitat d’ús i 

eficiència. 

 

 

 

6.2.1. Llenguatges 

 

Com a llenguatge de programació, i donada l’experiència per la Universitat, la 

primera opció era desenvolupar en Java. Aquest llenguatge ofereix unes grans 

possibilitats a nivell local de màquina, però a l’hora de ser utilitzat per la web, és 

molt més complex i no tant ràpid que PHP. 

 

Altres llenguatges que s’han considerat però no tant a fons com Java han estat 

Asp, Ruby o Python, però donat el gran suport que té PHP actualment a la xarxa 

no ha costat decidir-se per aquest. 

 

Tot i que l’experiència en PHP era molt baixa, al ser un llenguatge de script, fàcil 

d’entendre, no hi hagut problemes per aplicar-lo satisfactòriament. 
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6.2.2. Servidor Web 

 

En el cas del Servidor Web no hi hagut moltes alternatives a considerar, doncs 

com ja s’ha comentat, al ser lliure i ser majoritari a Internet era la opció més 

ràpida i fàcil per assolir els objectius del projecte. 

 

Si s’hagués desenvolupat el projecte utilitzat Java, el servidor escollit hauria estat 

Apache Tomcat (servidor d’aplicacions). 

 

6.2.3. Base de dades 

 

En el cas de la base de dades les principals alternatives considerades han estat 

PostgreSQL y SQL Server. 

 

MySQL són molt semblants en quan a prestacions, i la característiques que ha 

influenciat en aquest cas ha sigut que tant Joomla com Apache són compatibles 

per defecte amb MySQL. 

 

SQL Server és també un sistema de gestió de base de dades relacional, en aquest 

cas produït per Microsoft. Tot i tenir una llicència lliure, s’ha descartat per la 

baixa documentació i suport ondina. 

 

6.2.4. CMS 

 

De gestors de continguts avui dia hi ha molts, però els principals que s’han 

considerat juntament amb Joomla han estat Drupa i Xoops. Els dos ofereixen 

prestacions similars a Joomla, però pel que fa a actualitzacions de seguretat i 

suport, Joomla és el més actiu actualment. 
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A més, la majoria d’extensions que es fan per Joomla són lliures i fàcils d’integrar 

en teu lloc web. Finalitzat aquest projecte, s’estudiarà pujar el component 

desenvolupat (extensió) a la comunitat Joomla per a compartir el seu ús. 
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6.3. Component Joomla 

 

El projecte s’ha desenvolupat sobre el Gestor de Joomla, i la manera de fer-ho ha 

sigut creant un nou component/extensió. És a dir, que per a utilitzar la “Intranet 

per a restauradors”, només cal instal·lar el fitxer .zip que conté el component en 

qualsevol servidor on hi hagi instal·lat anteriorment Joomla. 

 

Una vegada s’instal·la el component, l’administrador pot activar la intranet i 

gestionar tota la informació des de l’administració Joomla. 

 

Per a fer-se una idea més clara, tot seguit es presenta el panell general de Joomla 

amb l’accés al component “Intranet”: 

  

 

 

Quan es crea el component, es diferencien dos parts, la d’administració 

(gestionada per l’administrador a través de Joomla) i la pública (en el cas 

d’aquest projecte, la intranet i part pública). 

 

Una manera de veure com s’organitzen els fitxers de tot el component és amb la 

jerarquia de carpetes del component. Es pot  veure com es separen fitxers que 

formen part del Model, Controladors, Vistes i altres. 
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6.3.1. Fitxers d’administració 
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6.3.2. Fitxers intranet i part pública 
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7. PROVES I TEST 

7.1. Proves 

 

Tot i que per moltes proves que se li faci a una aplicació, sempre acabaran havent 

problemes, per això s’han d’intentar minimitzar al màxim i detectar aquells que 

puguin ser crítics. 

 

En el cas d’aquest projecte, tot seguit es mostren les proves que s’han anat 

realitzant durant i al finalitzar la implementació de la intranet. 

 

7.1.1. Fiabilitat 

 

Per a cada cas d’ús del sistema com crear un usuari, donar d’altar un restaurant, 

actualitzar les dades, programar un menú... s’han anat provant un a un per a 

veure que tota la informació vista i introduïda per l’usuari correspon amb la de la 

base de dades. Provem la consistència de les dades. 

 

També s’han donat d’alta varis usuaris i restaurants, associant menús diferents 

per a dates també diferents, veient com les diferents operacions implementades 

funcionen correctament amb l’ús i tractament de les dades. 

 

7.1.2. De càrrega 

 

Amb les proves de càrrega s’intenten detectar problemes de rendiment tals com 

lentitud i bloqueig de serveis del servidor. 

 

Per a realitzar aquestes càrregues s’han de dur a terme unes simulacions amb 

varis usuaris reals o automatitzar processo al mateix temps. En el cas d’aquest 

projecte s’ha fet amb un grup de voluntaris en una mateixa xarxa sobre el mateix 
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servidor web. 

 

Com era d’esperar, la base de dades ha respòs molt satisfactòriament quan els 

usuaris feien operacions d’emmagatzemament i consulta de dades. La web també 

ha respost força bé, l’únic que donat el servidor senzill sobre el que s’han fet les 

proves, les garanties en aquest cas no són del 100%. 

 

7.1.3. Errors 

 

Com a proves d’errors entenem l’avís a l’usuari quan alguna cosa no ha anat bé. 

Per exemple, si enregistra un menú sense plats, se l’ha d’avisar en forma d’error. 

 

Per això, s’han tingut en compte tots els possibles errors que podria ocasionar 

l’usuari i s’han creat els avisos pertanyents. 

 

7.1.4. Acceptació 

 

Un cop realitzades totes les proves anteriors, falta per veure si el sistema serà 

acceptat per usuaris reals del programa. Amb aquestes proves que les detallem 

amb més detall al següent apartat “Tests d’usabilitat” es pretén veure els punts 

forts i febles de l’aplicació, detectar on l’usuari es confon o on pot tenir 

problemes. 

 

Encara que totes les proves anteriors hagin anat bé, crec fonamental realitzar 

aquest tipus de proves per descobrir realment l’èxit del programa. 
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7.2. Test d’usabilitat 

7.2.1. Introducció 

 

Abans d’iniciar el projecte ja es tenia clar que aquest havia de ser un apartat clau. 

Per experiència pròpia i professional no tenia sentit desenvolupar una aplicació 

si no podia veure a usuaris reals fent-ne ús. 

 

Per això, aquest apartat s’ha realitzat amb la màxima atenció i detall possible, 

gravant i analitzant persones de diferents perfils per veure com es comporten 

davant l’aplicació amb els casos d’ús més característics i inusuals. 

 

Quan es desenvolupa un projecte durant molt de temps, arriba un moment que la 

interfície la tenim memoritzada i no tenim cap problema per trobar què fer i com 

fer-ho. Per això, l’ajuda de gent “no contaminada” amb el sistema, pot aportar 

grans crítiques a un sistema que creiem fàcil i usable. 

 

A mode de resum, tot test d’usabilitat té cinc característiques principals: 

 

1. L’objectiu és millorar la usabilitat del producte. No és una auditoria de 

qualitat, un estudi d’investigació ni un test funcional. 

2. Els participants han de ser usuaris reals.  

3. Els participants han de realitzar tasques reals. 

4. S’observa i es grava tot el que diuen i fan. 

5. S’analitzen les dades, diagnostiquen problemes i recomanen canvis per a 

solucionar-los. 

 

I pels tests realitzats s’han tingut en compte tots els punts. El punt més 

complicat, i que no s’ha realitzat de forma satisfactòria per raons temporals, ha 

sigut la d’utilitzar usuaris reals, entenent com a usuari real un restaurador o cap 

de cuina. 
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En el cas d’aquest projecte, els usuaris han estat voluntaris de diferents perfils 

(des de nens petits fins a jubilats) amb molta o poca experiència a Internet per 

poder tenir una àmplia mostra a diagnosticar. 

 

Tot seguit es mostra com s’ha realitzat els tests, i quines són les conclusions. 

 

7.2.2. Metodologia 

 

El test consta de 3 apartats diferents amb vàries activitats cadascuna. Els usuaris 

han hagut de realitzar totes les activitats (sempre i quan podien) mentre se’ls 

dictava l’enunciat, sense donar pistes de com fer cada tasca amb èxit i se’ls 

gravava. 

 

Per fer la gravació s’ha utilitzat software especialitzat per enregistrar tant 

l’escriptori (què veu l’usuari), els moviments i clics del ratolí (ressaltant els 

moviments) i la cara i veu de l’usuari, per analitzar dubtes i el llenguatge 

corporal. 

Per a cada test (3 parts per test) s’ha fet un vídeo per usuari, per tant hi ha un 

total de (7 usuaris x 3 activitats per test) 21 vídeos de test per usuari. 

 

Tots ells estan penjats a Internet a la direcció:  

 

http://vimeo.com/album/157960 

Per garantir la privacitat dels voluntaris s’ha decidit protegir l’àlbum amb una 

contrasenya. La qual és “test”. 

 

Tot seguit una mostra d’imatges extretes dels tests d’usabilitat: 
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7.2.3.  Tasques del test 

 

Des de l’inici s’ha volgut focalitzar el test en la gestió de menús, doncs és la 

característica principal de la intranet i a la que s’hi ha dedicat més feina. 

 

En tot moment s’ha deixat marge per la improvisació i s’ha anat preguntant als 

usuaris què veien, perquè creien que estava estructurat d’aquella manera... 

 

Com s’ha comentat el test consta de 3 activitats principals (en els vídeos test-1 

test-2 test-3), que els usuaris havien de fer sense cap tipus d’ajuda. Es detallen a 

continuació. 

 

7.2.3.1. Activitat 1 

 

Crear un menú pel dia d'avui 

L'usuari ha de veure clarament que hi ha un apartat exclusiu pel menú 

d'avui. Ha de poder navegar sense tenir dubtes i accedir al formulari de 

creació d'un menú. Podria ser que alguns usuaris vulguin crear el menú a 

partir del calendari, cosa que no és possible per eliminar redundància. 

 

Explicar la interfície de menús 

Entendre que és el que veu l'usuari i com ho interpreta. Hauria de poder 

detectar fàcilment les dos àrees diferenciades, una del menú d'avui, i la 

resta de dies a partir del calendari. A més, hauria de visualitzar bé el botó 

per crear menú. També se li pregunta a l'usuari si creu que les posicions 

de cada apartat tenen una raó 

 

Crear un altre menú per avui 

Que l'usuari pugui crear un segon menú pel dia d'avui. Per tant hauria de 

veure sense problemes el botó de "Segon menú" a la part superior del 

mòdul. Amb aquesta activitat es vol veure si l'usuari vol canviar de 
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pantalla o creu que es pot fer des de la mateixa. Encara que no sigui 

possible, en alguns casos al final se li demana crear un tercer menú, per 

veure la reacció i si entén que no es pot. 

 

Canviar un plat d'un menú a l'altre 

Veure com l'usuari soluciona un possible error, com pot ser equivocar-se 

de plat. Es pretén veure quins passos segueix l'usuari per borrar un plat 

d'un menú i introduir-lo en un altre. 

 

7.2.3.2. Activitat 2 

 

Crear un menú pel dilluns següent (dia diferent d'avui) 

Analitzar com utilitzen el calendari els usuaris, i si saben veure per a què 

serveix. Es pretén acabar de veure si entenen els dos mòduls diferenciats 

de la gestió de menús, i saben diferenciar la part fixa del menú d'avui, i la 

del calendari. 

 

Explicar el funcionament del calendari 

Es demana a l'usuari que expliqui el calendari per veure com l'interpreta. 

El voluntari hauria de saber diferenciar dies passats, de dies futurs, dies 

amb menú i sense, i el dia escollit al calendari 

 

Borrar el segon menú del dia d'avui 

L'usuari ha de saber borrar el segon menú programat per avui. Amb això 

es pretén veure que l'usuari sap borrar i sap utilitzar les pestanyes dels 

menús per un dia (màxim dos). Al final es pregunta si l'usuari té clar que 

ha eliminat el menú. 

 

Borrar els menús que hagi creat pel dilluns 

Acabar de veure si l'usuari s'ha familiaritzat amb el calendari i els botons 

de borrar. Amb aquesta s'acaba de veure si l'usuari interactua de forma 

fàcil amb el sistema de gestió de menús. 
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7.2.3.3. Activitat 3 

 

Crear un menú únic 

Després de familiaritzar-se amb la programació dels menús es vol veure si 

l'usuari pot detectar la opció inferior de crear un menú únic. Amb això 

simplement es vol veure si la opció aquesta és visible o és ignorada per 

l'usuari sense voler-ho. 

 

Comentaris finals 

Es demana a l'usuari que faci comentaris finals sobre disseny, facilitat d'ús 

o noves idees i/o propostes que se li poden ocórrer en el moment per a 

millorar l'aplicació. 
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7.2.4. Usuaris 

 

Els usuaris ideals haurien hagut de ser restauradors purs, de restaurants amb 

diferent organització de plats, però en aquest projecte s’han empleat voluntaris 

no restauradors per veure simplement la usabilitat de les pantalles. 

 

S’han buscat perfils amb edats i sexe variats (tot i que una majoria tenen entre 

vint i trenta anys). El cas possiblement més extrem, és el d’una nena de nou anys 

d’edat.  

 

Tot seguit es presenta una taula amb els usuaris: 

 

Usuari Edat Sexe Professió 
Utilitza Internet 

habitualment? 

1 9 Femení Estudiant primària No 

2 23 Masculí Estudiant universitari No 

3 22 Femení Farmacèutic Sí 

4 23 Femení Biòleg Sí 

5 25 Masculí Consultor financer Sí 

6 47 Femení Mestre No 

7 58 Masculí Jubilat Sí 

 

7.2.5. Resultats 

 

Una vegada fets els tests, les gravacions i pres notes, s’han analitzat degudament 

i vist alguns problemes comuns que han tingut els usuaris i detalls que podrien 

millorar l’aplicació. 
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També s’han tingut en compte opinions d’alguns usuaris sobre com ho veurien 

més fàcil o com creurien que seria més usable. 

 

Com a resultats destacats del tests tenim que: 

 

- No hi ha problemes per accedir a la intranet i posteriorment a l’àrea de 

menús. 

- A primer cop d’ull no entenen perquè apareixen dos dies i només un amb 

calendari. A mesura que es familiaritzen amb el gestor, entenen que a 

l’esquerra queda sempre el menú d’avui. 

- Tots entenen bé el formulari de creació de menús. 

- Alguns usuaris no veuen o obvien el títol del menú en el formulari. 

- La majoria veuen clar que el link “afegir un altre” és per posar més plats. 

- Entenen que els plats estan organitzats per columnes. 

- Algun usuari té problemes per veure tot el formulari (fins que no fa 

“scroll” no s’adona que el formulari del menú continua). 

- Varis usuaris tenen problemes a l’introduir el preu, doncs no es mostra en 

quina moneda està. 

- La majoria saben utilitzar i bé l’autocompletat d’un plat ja inserit. 

- Tots veuen bé l’afegir un segon menú. 

- La majoria als que se’ls hi demana afegir un tercer menú no saben què fer. 

 

7.2.6. Conclusions 

 

En general els tests han estat un èxit inesperat. Després d’haver passat tantes 

hores desenvolupant l’aplicació, arriba un moment en que un no sap si ho té tot 

automatitzat o simplement és fàcil d’utilitzar-ho. 

 

El que més ha sorprès probablement ha sigut que un cop s’ha creat un menú, 

crear-ne de nous ha sigut molt senzill. L’autocompletat ajuda molt als usuaris per 

guanyar temps. Al cap i a la fi, un restaurant sempre tindrà els mateixos plats, i 
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com que el sistema els enregistra i els mostra en l’autocompletat del formulari de 

menú, arribarà un dia en que no haurien d’escriure més plats (amb la conseqüent 

millora de temps). 

 

En quant al maneig entre els menús que es mostren (del dia d’avui i calendari), al 

principi han hagut d’analitzar la pantalla, sense semblar massa intuïtiu al 

principi, però al cap del temps, s’han familiaritzat i entès perquè a l’esquerra hi 

ha el menú d’avui (per saber en tot moment què està oferint el restaurant en 

aquell moment). 

 

La part més complicada o que no ha quedat clara als usuaris, ha sigut la de 

diferenciar un menú únic (sempre el mateix menú)  amb la d’un menú per cada 

dia. Segurament s’hauria de posar un avís informant en cada moment quin tipus 

de menú té, o jugar amb colors per diferenciar-ne els dos models. 

 

Pels casos d’editar i borrar un menú, cap usuari ha tingut problemes.  

 

Un cas que ha sorprès força ha sigut quan a l’usuari 1 (de 9 anys d’edat) se li 

demanava canviar un plat d’un menú i el primer que ha preguntat després de 

mirar la pantalla ràpidament ha sigut què volia dir “editar”. Amb això veiem que 

l’usuari s’ha fixat allà on volíem que trobés el botó, tot un èxit inesperat. 

 

L’altre cas delicat que no se sabia si funcionaria bé és el de crear un segon menú 

per un mateix dia, que després d’haver-ne creat un, s’activa un botó amb el text 

“Segon menú” a les pestanyes dels menús. Però una vegada més ha sigut un èxit. 

Per a futures versions s’haurà de veure com poder afegir més de 2 menús.  

 

Després d’haver repassat els diferents vídeos i veure els “errors” repetitius 

d’alguns casos, les millores que es poden plantejar en la gestió dels menús a 

partir dels tests les podríem dividir en immediates i no immediates. 
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7.2.6.1. Millores immediates 

 

Com a millores immediates entenem aquelles que no requereixen tocar codi del 

domini ni accessos a la base de dades, només petites modificacions a les vistes 

(pantalles) amb les que interactua l’usuari. 

 

- Afegir text d’ajuda 

En els espais “buits” que queden en l’apartat de gestió de menús es poden 

aprofitar per afegir petites instruccions o passos informant de què és què 

a la pantalla. 

 

- Posar l’etiqueta d’euros en el camp “Preu” del formulari 

Al final del formulari del menú, afegir l’etiqueta “Euros (iva inclòs)” per no 

crear dubtes a l’usuari quan insereix números. 

 

- Eliminar títol del menú per defecte. 

Deixar buit el camp del títol del menú per forçar a l’usuari a escriure’n un. 

També es podria posar al costat de forma discreta un petit exemple de 

títol per guiar a l’usuari. 

 

- Considerar totes les “comes” possibles quan s’insereix un preu en el 

formulari. 

L'únic cas que faltava per comprovar era el d’utilitzar l’apòstrof com a 

coma (un usuari ho fa). 

 

- Cursor automàtic quan es prem “Afegir un altre” 

Els usuaris més avançats escrivien un com fet clic al link d’afegir un altre 

plat, però l’input no estava activat. Caldria activar-lo per estalviar un nou 

click per part de l’usuari. 

 

- Crear vídeo-tutorials 
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Per facilitar més la gestió de menús, estaria bé crear un apartat d’ajuda 

on a més d’haver el manual d’usuari hi haguessin vídeos categoritzats per 

tasques (crear un menú, modificar un menú, borrar un menú...). 

 

- Errors més visibles 

Donar un format als errors del formular més visibles, en la versió actual 

tenen el mateix format que el propi text del formulari, per lo que no 

acaba de ser vist per part dels usuaris. 

 

7.2.6.2. Millores no immediates: 

 

Com a millores no immediates entenem que són aquelles en las que cal tocar codi 

de dalt a baix i/o replantejar les pantalles de forma important. Per a obtindre 

aquestes possibles millores hem considerat la opinió dels diferents usuaris quan 

anaven fent el tests i se’ls hi preguntava quin problema hi havia o com els hi 

agradaria fer la feina demanada. 

 

Les principals millores que caldria considerar en un futur per  fer una gestió de 

menús més usable serien: 

 

- Veure més de dos menús per pantalla. 

Afegir un calendari més dinàmic per poder veure els menús més fàcilment 

podria ser una bona opció per la gestió dels menús, fent-ho més visual i 

interactiu.  

 

- Vista prèvia del menú 

Abans de guardar un menú quan s’està creant o editant, es podria donar la 

opció de vista prèvia per veure com queda el menú. 

 

- Veure els menús de dies seguits 
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Si en la gestió de menús d’aquesta intranet es mostra sempre el dia d’avui 

i després el menú del dia seleccionat en el calendari, estaria bé 

considerar la possibilitat de veure a l’esquerra el menú seleccionat al 

calendari i a la dreta el del dia següent (amb el corresponents canvis en la 

pantalla). 

 

- Veure tots els menús d’un mateix dia a la vegada. 

Quan es mostra un menú o dos per un dia és en forma de pestanyes, és a 

dir que per veure el segon menú programat per un dia concret, cal clicar 

la pestanya que es mostra. 

Caldria considerar la opció de poder veure els dos menús un al costat de 

l’altre per poder-los comparar. 
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8. PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I COSTOS 

 

En aquest capítol es detalla la planificació, seguiment i costos de tot el projecte. 

Es pretén mostrar com s’ha organitzat la feina i quins serien els costos materials, 

de software i humans que comporta desenvolupar-lo de principi a final. 

 

8.1. Estudi temporal i desviacions 

 

Primer de tot mostrem la planificació inicial per comparar-la amb la final i real 

que ha tingut el projecte. I així veure les desviacions que hi hagut. 

 

8.1.1. Planificació inicial 

 

La planificació inicial es va fer abans de començar amb el projecte definint 8 

etapes de treball tal i com es pretenia organitzar la memòria. 

 

En un principi es volia acabar a principis de desembre, tot tenint en compte 

possibles retards. 
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8.1.2. Planificació final 

Les etapes que finalment han format part del projecte han estat: 

 

 

 

 

 

Comparant la planificació final amb la inicial veiem com les últimes etapes s’han 

allargat i implicat més temps del calculat anteriorment. 

 

Principalment han estat la implementació visual (interfícies), proves i tests les 

que s’han retardat allargant-se fins a mitjans de desembre. La documentació s’ha 

seguit fent fins acabar les conclusions. 
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Les conclusions extretes del projecte ha sigut l’últim esglaó, i la documentació 

finalment s’ha dut a terme des de mitjans d’octubre fins a ben bé finals de 

desembre. A partir de desembre i fins a deu dies abans de la presentació i 

defensa del projecte el dia 19 de gener, es fan revisions de la documentació i 

preparació de l’exposició. 

 

Per tant a mode resum, i per contabilitzar les hores totals invertides en aquest 

projecte, la següent taula resum mostra totes les tasques i la seva dedicació en 

dies. 

 

Tasca Estimació inicial Estimació final Desviació 

Introducció 7 7 0 

Definició 6 6 0 

Anàlisi 6 6 0 

Especificació 26 32 +6 

Disseny 25 21 -4 

Implementació 25 23+16 +14 

Proves i tests 12* 20 +8 

Planificació 4 10 +6 

Conclusions 3 3 0 

Documentació 40* 52 +12 

Revisió i Presentació 7* 10 +3 

 161 (644 hores) 206 (824 hores)  

 

* en la planificació inicial no es va fer una estimació concreta sobre les hores de dedicació als 

tests, documentació i revisions. En aquesta taula s’ha fet un càlcul d’estimació aproximat pel 

moment quan es va fer la planificació inicial. 
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8.2. Estudi costos 

En aquest apartat s’analitza tot el material utilitzat per a desenvolupar el 

projecte i finalment es calcula el preu total del projecte. 

 

8.2.1. Hardware 

 

Per a desenvolupar el projecte s’ha fet ús d’un maquinari concret que té un cost 

associat. Bàsicament han estat dos, l’ordinador portàtil pel treball diari i el 

servidor on s’ha instal·lat l’aplicació i fet proves. 

 

Equip Descripció Preu 

MacBook 

 

 

Ordinador portàtil per al treball diari 879 € 

Mini-ITX Server 

 

 

Servidor per penjar l’aplicació i 
treballar ondina. 

400 € 

 Total 1.279 € 
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8.2.2. Software 

 

Igual que amb el maquinari, també s’ha utilitzat programari, moltes més 

aplicacions. Moltes d’elles són lliures (gratuïtes), però igualment s’inclouen a la 

taula detallada. 

 

Aplicació Descripció Preu 

MAC OS X 

 

Sistema operatiu de l’ordinador 
portàtil 

Inclòs en 
l’ordinador 

portàtil 

Microsoft Office 2008 Mac 

 

Suite ofimàtica (processador de 
textos, presentacions, excel) 

105 € 

Ubuntu 

 

Sistema operatiu del servidor - 

Apache Server 

 

Servidor web - 

MySQL Database 

 

Base de dades instal·lada al servidor 
web 

- 

PHP Llenguatge de programació web 
instal·lat al servidor web 

 
- 
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Joomla 

 

Plataforma web integrada al servidor 
web 

- 

Netbeans 

 

Plataforma de desenvolupament per 
programar 

- 

Paintbrush for mac 

 

Petit programa per editar imatges - 

Gimp 

 

Programa per editar i donar format a 
imatges 

- 

ScreenFlow 

 

Programa per captura escriptori i 
webcam i realitzar-ne vídeos 

69 € 

QuickTime Player 

 

Visualitzador de vídeos 
Inclòs al 

MAC OS X 

OmniGraffle Standard Eina per dissenyar diagrames de tot 
tipus 

69 € 
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Acrobat Reader 

 

 
 
 
 
 
 
Visualitzador de documents PDF 

 
 
 
 
 
 
- 

Firefox 

 

Navegador web - 

 Total 243 € 

 

8.2.3. Recursos Humans 

 

Per a fer un estudi de costos sobre recursos humans i fer-ho més verídic s’han 

definit uns rols típics en projectes de software. En el món real no només és una 

persona la que fa tot el projecte si no que en són uns quants. Per aquest projecte 

s’han definit: 

 

- Director (Planificació, organització i direcció del projecte) 

- Analista (Anàlisi, especificació, disseny i documentació) 

- Programador (Implementació proves i documentació) 

- Tester (Tests i documentació) 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

159 

 

A continuació es detallen les hores que hauria dedicat cada perfil en el projecte 

tenint en compte totes les tasques de la planificació. Com a preu/hora s’ha definit 

uns preus mitjans en el món laboral actual dels informàtics. 

 

 

 

 

 

Perfil €/Hora Hores Total 

Director 70 20 1.400 € 

Analista 48 220 1.560 € 

Programador 35 450 15.750 € 

Tester 35 60 2.100 € 

 Total 750 20.810 € 

 

8.2.4. Cost Total 

 

Per tant, el cost total del projecte és: 

 

Tipus Cost 

Hardware 1.279 € 

Software 243 € 

Recursos Humans 20.810 € 

Total 22.332 € 
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9. CONCLUSIONS 

9.1. Objectius complerts 

 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat crear una intranet per a que restauradors 

puguin gestionar els seus menús de forma fàcil i intuïtiva i s’ha resolt 

satisfactòriament. 

 

Per assolir l’objectiu ha sigut necessari crear un projecte de principi a fi, des de 

saber com el restaurants gestionen els seus menús, fins a tenir un producte real 

posat a prova. Passant per l’enginyeria del software.  

 

Tal i com ha estat desenvolupat el projecte, es pretén que pugui ser ampliat i que 

pugui ser part d’altres futurs projectes, essent la base de la gestió de menús. 

 

Les principals dificultats per aconseguir els objectius han estat principalment 

entendre com es gestionen els menús i com crear un sistema que pugui ser 

utilitzat per varis models d’organització. Finalment es va decidir d’oferir dos 

models de creació de menús, el diari i l’únic. 

 

La part més interessant i motivant ha estat la dels tests. Veure com els usuaris 

interactuaven amb el sistema i detectar els punts on tenien dubtes, o veure la 

rapidesa amb la que alguns usuaris es familiaritzaven ha sigut molt positiu per 

veure els punts febles i forts de l’aplicació. 

 

Tot el procés d’enginyeria de software (especificació, disseny i implementació) 

ha sigut més mecànic i menys creatiu donada l’experiència a la universitat. 
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9.2. Futures ampliacions i millores 

 

Aquest projecte ha estat creat bàsicament per ser ampliat. Clar que és una eina 

útil per a gestionar i organitzar els menús de cada dia, però s’espera una 

projecció més àmplia de cara al futur. 

 

Una ampliació que es pretén dur a terme és la de compartir els menús a través 

d’un portal web. On clients i restauradors puguin consultar i ofertar menús 

respectivament. Ara mateix el sistema ja ho permet amb la part pública, però no 

en forma de portal. 

 

A partir d’aquí hi ha una immensitat d’ampliacions i millores. En el cas de la 

intranet, es podria millora el sistema per planificar menús, permetent 

repeticions, creació de més de 2 menús, donar d’alta la carta del restaurant, 

publicar ofertes i descomptes... 

 

I com a part pública doncs també es poden fer un gran nombre d’ampliacions tals 

com oferir la possibilitat de fer comentaris i opinar sobre restaurants i menús, 

crear un nou tipus d’usuari pels clients i que puguin fer reserves, gestionar els 

seus restaurants preferits, compartir continguts en xarxes socials. 

 

D’aquesta manera, la “Intranet per a restauradors” pretén ser el fonament d’un 

projecte ambiciós en un entorn empresarial. 
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9.3. Valoracions personals 

 

De bon principi, abans d’idear cap proposta de projecte tenia clar el que volia 

aconseguir amb el pfc: aplicar tots els coneixements possibles apresos durant la 

carrera. Volia crear un projecte de principi a final, des de que neix una idea fins 

que es crea un producte i un usuari en fa ús, passant per totes les etapes de 

l’enginyeria informàtica. 

 

Aquest projecte m’ha servit, a més de consolidar coneixements, per valorar les 

hores dedicades a l’estudi durant aquests anys. He descobert que tinc la capacitat 

de crear, de saber-me espavilar per aconseguir uns objectius de forma decent, 

professional. 

 

La finalització del projecte m’emociona. Han sigut molts anys d’estudi i ja estic 

escrivint les últimes lletres relacionades amb el món docent que m’acaba (si tot 

va bé). 

 

Satisfet i orgullós, acabo aquest projecte. 
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11. ANNEX 

 

11.1. Manual Administració Intranet 
 

El present manual mostra per a l’usuari administrador com accedir a l’àrea 

d’administracio a través de Joomla i ensenya com fer cadacuna de les diferents 

possibles tasques a partir de les pantalles. 

 

Sumari 

1. Accés administració 

2. Panell control Joomla 

3. Gestió d’Usuaris 

4. Accés a l’aplicació de l’Intranet 

4.1. Panell control Intranet 

4.2. Administració de restaurants 

4.2.1. Llistar restaurants 

4.2.2. Crear restaurant 

4.2.3. Consultar/Editar restaurant 

4.2.4. Eliminar restaurant 

4.3. Administració de menús 

4.3.1. Llistar menús 

4.3.2. Crear menú 

4.3.3. Consultar/Editar menú 

4.3.4. Eliminar menú 

4.4. Administració de plats 

4.4.1. Llistar plats 

4.4.2. Crear plat 

4.4.3. Consultar/Editar plat 

4.4.4. Eliminar plat 
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1. Accés Administració 

 

Per accedir a l’administració de la Intranet, primer hem d’entrar a Joomla amb 

l’usuari administració. 

 

 

2. Panell control Joomla 

 

Un cop accedim veurem el Panell de control Joomla, on podem gestionar i 

administrar les funcionalitats bàsiques d’un portal web. 
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3. Administració d’usuaris 

 

Per donar d’alta, de baixa o modificar comptes d’usuari que puguin accedir al 

nostre lloc web (la Intranet per a restauradors), ho podem fer accedint al menú 

“Site” i tot seguit a “User Manager”.  

 

 

 

Des de l’àrea d’administració d’usuaris podem fer totes les accions necessàries 

amb un usuari. Aquesta part forma part de Joomla, per la qual cosa no es 

detallarà com administrar usuaris. 
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4. Accés a l’aplicació d’administració 

 

Per accedir a l’aplicació d’administració de la Intranet per a restauradors, cal 

anar al menú principal i accedir a “Components” i tot seguit a “Intranet”. 

 

 

 

4.1. Panell de control Intranet 

 

Una vegada accedit al “Component Intranet” veurem el panell principal de 

l’aplicació d’administració de la Intranet. Podem veure les diferents àrees de 

gestió: Restaurants, Menús i Plats. 

 

Per accedir a cadascúna d’elles només cal fer click sobre la icona o els noms del 

menús. Per defecte, un cop fet el click, es mostrarà el llistat actual d’elements que 

hi hagi al sistema. 
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4.2. Administració de Restaurants 

 

 

 

4.2.1.1. Llistar restaurants 

 

Per defecte, una vegada seleccionada la opció d’administar els 

restaurants, es llistaran tots els que estan donats d’alta al sistema en 

forma de taula per veure les dades de cada restaurant. 

 

 

 

4.2.1.2. Crear un restaurant 

 

Per crear un nou restaurant és tant senzill com seleccionar la opció de 

“New” del menú superior de la dreta. 
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Tot seguit es mostrarà el formulari de creació d’un nou restaurant. 

 

 

 

4.2.1.3. Consultar/Editar dades d’un restaurant 

Per consultar de nou les dades d’un restaurant concret o editar-ne les 

dades, hem de seleccionar-lo fent click al “check box” de la seva fila i 

després apretant “Edit” del menú superior a la dreta. 

Una altra manera és fent click sobre el nom del restaurant. 
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Una vegada escollida la opció d’editar, podrem editar les dades del 

restaurant amb el formulari d’edició. 

 

 

 

4.2.1.4. Eliminar un restaurant 

 

Igual que en cas de l’edició, primer hem de selecionar el “check box” 

del restaurant que volem eliminar, i després fer click a l’opció “Delete” 

del menú superior de la dreta. 
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4.2.2. Administració de menús 

 

 

4.2.2.1. Llistar menús 

 

Per defecte, una vegada seleccionada la opció d’administrar menús, es 

llistaran tots els que estan donats d’alta al sistema en forma de taula 

per veure les dades de cada menú. 

 

 

 

4.2.2.2. Crear un menú 

 

Per crear un nou menú és tant senzill com seleccionar la opció de 

“New” del menú superior de la dreta. 
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Tot seguit es mostrarà el formulari per crear un nou menú amb tots 

els camps necessaris. 

 

 

 

4.2.2.3. Consultar/Editar dades d’un menú 

 

Per consultar de nou les dades d’un menú concret o editar-ne les 

dades, hem de seleccionar-lo fent click al “check box” de la seva fila i 

després apretant “Edit” del menú superior a la dreta. 

 

Una altra manera és fent click sobre el nom del menú. 
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Una vegada escollida la opció d’editar, podrem editar les dades del 

menú amb el formulari d’edició. 

 

 

 

4.2.2.4. Eliminar un menú 

 

Igual que en cas de l’edició, primer hem de seleccionar el “check box” 

del menú que volem eliminar, i després fer click a l’opció “Delete” del 

menú superior de la dreta. 

 

Tot seguit, el menú es borrarà del sistema. 
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4.2.3. Administració de plats 

 

 

 

4.2.3.1. Llistar plats 

 

Per defecte, una vegada seleccionada la opció d’administrar plats, es 

llistaran tots els que estan donats d’alta al sistema en forma de taula 

per veure les dades de cada plat. 
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4.2.3.2. Crear un plat 

 

Per crear un nou plat és tant senzill com seleccionar la opció de “New” 

del menú superior de la dreta. 

 

 

 

Tot seguit es mostrarà el formulari per crear un nou menú amb tots 

els camps necessaris. 
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4.2.3.3. Consultar/Editar dades d’un plat 

 

Per consultar de nou les dades d’un plat concret o editar-ne les dades, 

hem de seleccionar-lo fent click al “check box” de la seva fila i després 

apretant “Edit” del menú superior a la dreta. 

 

Una altra manera és fent click sobre el nom del plat. 

 

 

 

 

Una vegada escollida la opció d’editar, podrem editar les dades del 

plat amb el formulari d’edició. 
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4.2.3.4. Eliminar un plat 

 

Igual que en cas de l’edició, primer hem de seleccionar el “check box” 

del plat que volem eliminar, i després fer click a l’opció “Delete” del 

menú superior de la dreta. 

 

Tot seguit, el plat es borrarà del sistema. 
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11.2. Manual Usuari Intranet 
 

El manual d’usuari de la Intranet està destinat als restauradors o cap de cuina 

que programa els menús de cada dia en un restaurant. Aquí es mostra com fer ús 

de la Intranet per a gestionar els menús i el restaurant del qual són responsables. 

Es detalla cada acció que pot fer l’usuari. 

 

Sumari 

 

1. Accés Intranet 

1.1. Login Usuari 

1.2. Alta Usuari 

2. Pantalla principal Intranet 

2.1. Sense restaurant associat 

2.2. Amb restaurant associat 

3. Gestió de menús 

3.1. Crear un menú únic 

3.2. Crear un menú diari 

3.2.1. Crear un menú per avui 

3.2.2. Crear un menú per un dia concret 

4. Gestió Restaurant 

4.1. Editar dades del restaurant 
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1. Accés Intranet 

 

Per accedir a la Intranet s’ha d’anar al link superior a la dreta de la pantalla 

principal del projecte. 

 

 

 

1.1. Login Usuari 

 

Si l’usuari ja té compte per entrar a la Intranet només cal introduir el seu 

nom d’usuari i contrasenya per accedir-hi. 
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1.2. Alta Usuari 

 

En cas que l’usuari no tingui un compte, pot donar-se d’alta fent click al 

botó “Alta restaurant” i accedirà al formulari per crear un compte 

d’usuari. 
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2. Pantalla principal Intranet 

 

Un cop s’ha accedit a la intranet, si l’usuari no té cap restaurant associat (la 

primera vegada que entri i quan elimini l’únic restaurant que té) se li 

mostrarà n missatge avisant d’aquest fet i un botó per crear un nou 

restaurant. 

 

2.1. Sense restaurant associat 

 

Per crear un nou restaurant i poder gestionar els seus menús, només cal 

que faci click al botó “Crear un restaurant”.  
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Tot seguit se li mostrarà un formulari amb informació bàsica del nou 

restaurant a crear. 

 

 

 

2.2. Amb restaurant associat 

 

Quan l’usuari accedeixi a la Intranet i ja disposi d’un restaurant associat 

la pantalla principal de la intranet serà la següent. Dividida clarament en 

dos grans apartats: Menús (per la gestió dels menús) i Restaurant (per 

editar la informació del restaurant associat. 
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3. Gestió de menús 

 

Per accedir a l’àrea de gestió de Menús només cal fer click al link “Menús” de 

la part verda de la pantalla. 

 

 

 

3.1. Menú únic 

 

Per defecte, la primera vegada que l’usuari entri a la gestió de menús se li 

mostrarà la opció de “Menú únic”. Aquesta àrea mostra a la part esquerra el 
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menú donat d’alta (si existeix), a la part dreta unes petites instruccions, i a la part 

inferior la opció de canviar el mode gestió per la Programació de menús. 

 

 

 

3.1.1. Crear menú únic 

 

Per crear un menú únic l’únic que ha de fer l’usuari és fer click al botó 

crear menú situat al centre de la part esquerra. Tot seguit se li mostrarà el 

formulari de creació de menús. 
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Un cop creat el menú es mostrarà a la principal pantalla de gestió. Per 

crear un segon menú, només cal prémer el botó de “Segon menú” que es 

mostra al costat de la pestanya del primer menú.  



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

190 

 

 

 

 

Després es mostrarà el mateix formulari del menú creat anteriorment i 

una vegada guardat es mostraran els dos menús creats separats per 

pestanyes. 
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3.1.2. Editar menú únic 

 

Per editar i/o modificar un menú ja creat i que veiem a l’àrea de gestió, 

només cal que fem click al botó “Editar” que es mostra en el mateix menú 

per editar-ne el contingut. 

 

 

 

Tot seguit s’obrirà el formulari del menú amb el contingut editable. 

Només caldrà canviar aquells camps que desitgem i guardar-ho. 

 



Intranet per a restauradors Memòria PFC 

 

192 

 

 

 

A continuació es mostrarà el menú actualitzat. 
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3.1.3. Eliminar menú únic 

 

Per eliminar un menú únic ja creat, és tant senzill com fer click al botó 

“Borrar” que es mostra al costat del botó d’editar.  

 

 

 Seguidament se’ns mostrarà una pantalla per confirmar l’eliminació. 
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Si acceptem, el menú s’eliminarà i ja no es mostrarà a l’àrea de gestió de 

menús. 
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3.2. Menú diari 

 

L’àrea de gestió de menús diaris, per a programar els menús dia a dia, canvia una 

mica respecte a la del menú únic. En aquest cas es mostren dos seccions amb 

menús, i la de la dreta a més té un calendari associat. 

 

A la part esquerra sempre es mostra el menú programat per avui (si s’ha creat), i 

a la dreta el menú del dia seleccionat en el calendari. 

 

3.2.1. Crear un menú per avui 

 

Igual que per crear un menú únic, fem click al botó crear menú de la part 

esquerra. La resta és igual que la creació d’un menú únic. 
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3.2.2. Crear un menú per un dia concret 

 

A diferència de la creació d’un menú pel dia d’avui, en aquest cas primer hem de 

seleccionar el dia en què volem crear un menú al calendari de la dreta. 

Posteriorment, a la part centra es mostrarà el mateix botó per crear un menú. La 

resta del procés és idèntica a la creació d’un menú únic i diari per avui. 
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3.2.3. Editar un menú per un dia concret 

 

L’edició d’un menú és igual que en cas del menú únic, l’únic que abans s’ha 

d’escollir el dia en el calendari si no és pel dia d’avui. 
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3.2.4. Eliminar un menú per un dia concret 

 

Igual que en el cas del menú únic, seleccionant abans el dia del menú a 

eliminar. 
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3.3. Gestió Restaurant 

 

Per accedir a la gestió del Restaurant només cal fer click al link de “Restaurant” 

de la pantalla principal de la Intranet. 
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3.3.1. Consultar dades del restaurant 

 

Per defecte se’ns mostraran les dades del restaurant que són públiques i 

que els usuaris externs poden veure. 

 

 

 

3.3.2. Editar dades del restaurant 

 

Per editar les dades del restaurant només cal accedir a l’àrea de gestió del 

restaurant i prémer el botó “Editar”.  
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Tot seguit es mostrarà el formulari amb la informació donada d’alta pel 

restaurant. Només cal modificar els camps que desitgem i guardar la 

informació. 
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3.3.3. Eliminar restaurant 

 

Per eliminar el restaurant que tenim associat, només cal accedir a l’àrea 

de gestió del restaurant, editar la informació, i una vegada estiguem amb 

el formulari, fer clic al link de “Eliminar Restaurant” situat a baix a la 

dreta. 

 

 

 

Tot seguit, es mostra la pantalla avisant que no hi ha restaurant associat i 

es facilita la creació d’un de nou amb el botó “Crear un restaurant”. 
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11.3. Manual Usuari Públic 
 

El Manual d’Usuari públic està destinat als usuaris externs a la intranet de 

restauradors i que volen consultar els restaurants i menús donats d’alta al 

sistema. 

 

Sumari 

1. Pantalla principal 

2. Llistar restaurants 

2.1. Consultar detalls restaurant 

3. Llistar menús 

3.1. Consultar menú concret 
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1. Pantalla principal 

 

La pantalla principal de l’àrea pública és del projecte, la mateix des d’on es pot 

accedir a la Intranet de restauradors. 

 

Aquí es mostra les dos principals consultes que pot fer un usuari extern, llistar 

tots els restaurants i menús donats d’alta al sistema. 

 

 

 

2. Llistar restaurants 

 

Per mostrar en format de llista tots els restaurants del sistema només cal fer click 

al link de “Llistar restaurants”. 
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Tot seguit es mostrarà la llista amb tots els restaurants i les principals dades 

d’aquests. 
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2.1. Consultar detalls restaurant 

 

Per veure les dades d’un restaurant en detall, només cal fer click al nom del 

restaurant en la llista. 

 

 

 

I es mostrarà la informació del restaurant i el menú que tingui programat pel dia 

d’avui (si en té). 
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3. Llistar menús 

 

Igual que en el cas dels restaurants, per llistar els menús només cal fer click al 

link de “Llistar menús” de la pàgina principal. 

 

 

 

Seguidament es mostrarà una llista amb tots els menús donats d’alta al sistema 

amb la informació principal. 
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3.1. Consultar menú concret 

 

Per veure en detall els plats que conformen el menú i el restaurant que 

l’ofereix, només cal fer click al nom del menú. 

 

 

 

Posteriorment es mostraran les dades del restaurant amb el menú seleccionat de 

la llista. 
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