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1 - Introducció 

1.1 - Antecedents i motivació 

 

“Ninguna prova, ninguna rectificació ni desmentit pot anular l’efecte d’una publicitat 

ben feta.” 

Hermann Keyserling 

 

El objectiu principal per a qualsevol tipus de negoci és vendre, i és per això que 
necessiten donar-se a conèixer a la societat. Hi ha moltes maneres 
d’aconseguir-ho: a través de la televisió, de la radio, dels diaris, de les 
revistes... Aleshores, ¿Perquè necessiten els negocis crear una web? 
Parodiant d’una manera crassa a René Descartes podríem respondre: Estic a 

Internet, aleshores existeixo. 

Però veiem concretament els perquès més importants: 

Expandeix el negoci 

Tenir una web és la manera més barata de donar-se a conèixer de 
manera continua sense fer un gran esforç d’inversió en altres tipus de 

publicitat. 

 

Proporciona reconeixement i prestigi 

Avui en dia tot negoci per petit que sigui  necessita tenir una presencia a 

Internet per donar una bona imatge de prosperitat i futur. 

 

Augmenta els nous clients 

A través de les búsquedes que fan els clients en els buscadors d’Internet 
informant-se de serveis i productes que necessiten, apareixen com 
resultats les pàgines web de les empreses que ofereixen aquests 
productes i serveis. Es a dir, el negoci es dona a conèixer a altres 

persones i negocis que possiblement es converteixin en nous clients. 

Les persones que visitaran la web no només seran locals, si no que 

també seran nacionals i inclús internacionals. 
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Fidelitza els clients existents 

Dona una millor imatge corporativa als clients actuals mitjançant la 
comunicació de la web, i redueix el risc de perdre clients per altres 

competidors que han trobat a través de les seves webs. 

Neix la possibilitat de comunicar-se millor amb els clients existents, ja 
que informa constantment dels nous productes i serveis, sense molestar 

amb altres tipus de publicitat més agressiva. 

 

Augmenta les vendes 

L’augment de nous clients i la fidelització dels existents es tradueix en un 

increment de les vendes i un major benefici pel negoci. 

 

Millora la informació i comunicació 

Es millora la informació i comunicació que s’ofereix als clients existents i 

futurs, a proveïdors, a socis i col�laboradors, empleats i entorn social. 

Una web ajuda molt com a canal de comunicació addicional per a 
informar sobre productes i serveis que més interessa promocionar per 

augmentar la rentabilitat. 

Els valors del negoci o els seus factors competitius son conceptes que 
molts cops no es comuniquen amb eficàcia degut a la seva complexitat. 
La comunicació a través de la web ajuda molt a transmetre aquests tipus 

de valors i inclús molts cops pot obligar a definir-los. 

 

Redueix les despeses de publicitat i comunicació 

Els costos de publicitat cap a l’exterior  es redueixen al disposar  d’una 
web on es pugui informar, comunicar, publicitar o promocionar el negoci, 
productes i serveis mitjançant un canal de comunicació obert 24h al dia 

durant 365 dies l’any. 

 

 

 



 
7 

 

 

Retorna la inversió ràpidament 

Qualsevol dels punts anteriors fa que el retorn de la inversió 
s’aconsegueixi molt ràpidament al obtenir ràpids beneficis amb una baixa 

inversió. 

 

Així doncs, podríem dir que per a tot negoci, estar a Internet és el mitja més 
còmode, fàcil i econòmic per a ser contractat i promocionar i vendre els seus 
serveis i productes. A més a més, resulta el mitja més rentable i directe per 

arribar al consumidor final. 

Estar a Internet es participar del futur que és avui. 

Però el simple fet d’estar a Internet no garantitza l’èxit de la campanya 
publicitària. Qualsevol web no és suficient, es necessita una web professional, 
compatible amb els navegadors, que superi la competència, amb un estil únic i 
personalitzat capaç de comunicar el missatge adequat i cridar l’atenció, i 
optimitzada per a buscadors per tal d’incrementar el número de clients 

potencials.   
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1.2 - Objectius 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una sistema online per a un  
restaurant. Aquest sistema constarà de 2 components: La web i l’eina de 
gestió (CMS). 

 
La web tindrà una part pública des de on es podrà consultar els menús, 
la carta, noticies, la informació de contacte i localització i una galeria de 
fotografies. A més a més, també disposarà d’una secció restringida per 
als clients (usuaris registrats), des de on podran fer reserves de taules, 
subscripcions a un bolletí de notícies, enviaments de sugerències i 
comentaris a les imatges de la galeria fotogràfica. 
 
L’eina de gestió serà d’us exclusiu per al personal del restaurant i 
servirà per a gestionar els continguts de la web, els usuaris, les reserves 
de taules, les subscripcions al bolletí de noticies, les sugerències 
enviades i els comentaris. 
 

A més a més s’intentarà que el sistema sigui d’una qualitat professional ja que, 
tot i ser un PFC, es preveu vendre’l a un client real: El restaurant Kuletos de 
Poble Nou.   
 
 
Els objectius acadèmics intrínsecs són: 
 

Posar en pràctica el que s’ha après durant la carrera amb el que 
respecta a: planificar, analitzar, especificar, dissenyar, implementar i 
documentar un sistema software. 
 
Combinar diverses tecnologies modernes i llenguatges de programació. 
 
Aplicar els estàndars que dicta el W3C. 
 
Fer ús de les tècniques bàsiques de SEO (optimització per als motors de 

búsqueda). 
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1.3 - Planificació inicial 
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A la planificació inicial s’ha tingut en compte totes les tasques que s’han de dur 
a terme per a completar el projecte, incloent-hi les que no son imputables a 
l’hora de pressupostar-lo. S’han obviat les tasques menys significatives com 
convocar al tribunal, reunir-se amb el tutor... 

Es pot veure una estimació d’hores per tasca a la següent taula: 

Tasca Hores 
 
Definició 

 
30 

 
Especificacions 

 
100 

 
Informe 

 
5 

 
Disseny 

 
90 

 
Implementació 

 
135 

 
Finalització 

 
40 

 
Presentació 

 
20 

 
Altres 

 
30 

 

La suma és de 450h corresponent a 20h per crèdit en un projecte de 22.5 
crèdits, tal i com indica la normativa del PFC. 
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1.4 - Pressupost 

Per elaborar el pressupost només s’han tingut en compte les hores definides a 
la planificació imputables al disseny, a la implementació i a la presentació del 
projecte. La resta de tasques no s’han considerat pressupostables ja que o bé 
corresponen a la definició/especificació del projecte o bé son de caire 
administratiu. La presentació del projecte ha estat pressupostada perquè s’ha 
considerat una imposició del client. 

El preu total del projecte és de 7.440€ però s’ha arribat a un acord amb el client 
que se li farà un 15% de descompte ja que és el tercer projecte que confia a la 
nostra empresa, i molt probablement en confiï més en un futur. 

Així doncs el preu final és de 6.324€, és a dir: 7.336€ amb IVA. 

La forma de pagament serà un 30% (2.201€ IVA inclòs) després d’acceptar la 
proposta, i un 70% (5.135€ IVA inclòs) al finalitzar el projecte. 

El pressupost no inclou el hardware que es necessita per a instal�lar el sistema, 
el nom de domini ni les possibles llicencies d’altres softwares necessaris per a 
l’òptim funcionament del sistema. 

 

  Veure annexos per al pressupost detallat. 
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2 - Anàlisi 

2.1 - Stakeholders 

Client: Andreu Recasens, propietari del restaurant Kuletos. 

Comprador: Andreu Recasens, propietari del restaurant Kuletos. 

Altres parts involucrades:  

• Albert Recasens, encarregat del restaurant Kuletos: Coneix 
perfectament el funcionament del restaurant. Té una alta 
implicació i influencia en el sistema. 

• Gabriel Garcia, cambrer del restaurant Kuletos: Coneix el 
funcionament de l’equip de cambrers, i la interacció amb l’equip 
de cuina. Té una baixa implicació i influencia en el sistema. 

• Andreu Recasens, expert en tecnologia: Coneix les tecnologies 
actuals i les seves possibilitats i límits. Té una alta implicació en el 
sistema però una influencia moderada. 

Usuaris actius del producte (Hands-on): 

• Nom / categoria de l’usuari: Possibles clients. 

• Rol: Obtenir informació sobre el negoci.   
• Experiència sobre el tema: Principiant 

• Experiència tecnològica: Principiant 
• Altres característiques: Entre 18 i 65 anys d’edat. Generalment 

de parla catalana o castellana, però també algun estranger. 
 

• Nom / categoria de l’usuari: Clients. 

• Rol: Consumir els productes i serveis del negoci. 
• Experiència sobre el tema: Principiant 

• Experiència tecnològica: Principiant 
• Altres característiques: [18,65] anys d’edat. De classe mitja-alta. 

Bilingües (català i castellà), però també algun estranger. 
 

• Nom / categoria de l’usuari: Personal del restaurant. 

• Rol: Servir correctament als clients productes de qualitat i amb el 
mínim temps possible. 

• Experiència sobre el tema: Professional 

• Experiència tecnològica: Principiant 
• Altres característiques: Generalment intenten treballar ho mínim 

possible i no els hi interessa la tecnologia. Bilingües (català i 
castellà). 
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• Nom / categoria de l’usuari: Encarregats del restaurant. 

• Rol: Velar per la satisfacció dels clients i coordinar el personal. 

• Experiència sobre el tema: Professional 

• Experiència tecnològica: Competent 

• Altres característiques: Bilingües (català i castellà). 
 

• Nom / categoria de l’usuari: Propietari del restaurant. 

• Rol: Obtenir beneficis. 
• Experiència sobre el tema: Professional 

• Experiència tecnològica: Principiant 
• Altres característiques: Intenta incrementar beneficis. No li 

interessa la tecnologia, però és conscient de la seva importància.  

 

Prioritats assignades als usuaris: 

• Usuaris clau: Clients, propietari del restaurant i encarregats del 
restaurant. 

• Usuaris secundaris: Possibles clients, experts en tecnologia. 

• Usuaris poc importants: Personal del restaurant. 

 

Participació de l’usuari: 

• Possibles clients i clients: Ninguna, ja que els encarregats 
coneixen perfectament aquests col�lectius. 

• Personal del restaurant: Baixa (1 hora). Per a conèixer el 
funcionament del servei. 

• Encarregat del restaurant: Alta (5 hores). Per a obtenir 
coneixement del negoci i dels col�lectius de clients i possibles 
clients. 

• Propietari del restaurant: Mitja (3 hores). Per a obtenir requisits 
estructurals i polítics. 

• Expert en tecnologia: Mitja (3 hores). Per a obtenir requisits de 
qualitat i seguretat. 
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2.2 - Requisits 

S’han fet servir diverses estratègies per a obtenir els requisits. Primerament 
s’ha consultat diferents sistemes similars per tal de aconseguir una visió 
general. Seguidament s’ha estudiat l’organització per tal d’entendre al màxim el 
seu funcionament i s’han sintetitzat a partir del sistema global. Finalment s’han 
consultat als diferents Stakeholders. No s’ha fet servir cap tècnica de 
prototipatge ja que hagués encarit el pressupost i endarrerit la data d’entrega. 

La manera en que s’han analitzat els requisits ha estat inspirada amb la 
proposta de volere (veure bibliografia). Tot seguit s’indiquen els paràmetres utilitzats 
i la seva descripció: 

 

Requisit: Identificador numèric únic. 

Tipus: La categoria del requisit. 

Descripció: La intenció del requisit. 

Raó: Justificació del requisit. 

Autor: La persona que ha plantejat el requisit. 

Criteri d’acceptació: La mesura del requisit que fa possible provar que la 
solució concorda amb el requisit original. 

Satisfacció del client: Grau de felicitat del stakeholder si el requisit és 
implementat (1-> Desinteressat, 5->Extremadament content). 

Insatisfacció del client: Grau de infelicitat del stakeholder si el requisit no és 
implementat (1->Importa poc, 5->Molt disgustat). 

Prioritat: Qualificació del valor del client. (1->Alta, 5-Baixa) 

Conflictes: Altres requisits que no podran ser implementats si aquest si ho és. 
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Requisit: 1                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder consultar els menús. 

Raó: Per a informar als clients dels productes. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder consultar de cada menú: el 
nom, el preu, la validesa, els plats que el conformen,  els extres que inclou i 
una petita descripció. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 2                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder consultar la carta. 

Raó: Per a informar als clients dels productes. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder consultar de la carta: els 
plats i begudes que hi han. D’aquests ítems ha de poder veure: el nom, el preu, 
el tipus, una fotografia, una petita descripció i els comentaris fets pels usuaris 
registrats (veure requisit 27).  

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 3                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder consultar les noticies. 

Raó: Per a donar als clients informació d’última hora i donar una imatge de 
negoci viu i amb perspectives de futur. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder de cada noticia: El títol, la 
data, el mitja, el cos, una fotografia i els comentaris fets pels usuaris registrats 
(veure requisit 27). 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 3 

Prioritat: 2                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 4                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder consultar la informació de contacte. 

Raó: Per a informar als clients de com poden contactar així com per transmetre 
confiança. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder consultar de la informació 
de contacte: La direcció completa, el telèfon, el fax i el email.  

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 5                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder consultar la localització. 

Raó: Per a indicar als clients com arribar, així com per transmetre confiança. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder consultar un mapa 
interactiu on s’indiqui la localització del restaurant. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 3 

Prioritat: 2                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 6                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder consultar les fotografies del restaurant. 

Raó: Per a exposar-se a Internet i transmetre confiança. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder consultar de cada 
fotografia: la fotografia en sí, una petita descripció i els comentaris fets pels 
usuaris registrats (veure requisit 27). 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 7                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els encarregats del restaurant han de poder administrar el 
contingut. 

Raó: Per a que el contingut sigui dinàmic. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els encarregats del restaurant han de poder afegir i 
treure menús, noticies i fotografies de la galeria. També han de poder modificar 
els menús existents, la carta, les noticies existents, la informació de contacte, la 
localització i les fotografies de la galeria existents. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 8                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder contactar amb el restaurant. 

Raó: Per a oferir un servei addicional i augmentar la confiança dels clients. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris ha de poder enviar un missatge al restaurant 
amb la informació que vulguin, sempre que indiquin el seu nom i el seu telèfon 
o email. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 9                                                                                 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris s’han de poder donar d’alta al sistema. 

Raó: Per a crear una petita comunitat de la que l’usuari se senti part. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder donar-se d’alta al sistema 
com a usuari registrat, indicant el seu nom, cognoms, any de naixement, 
professió, email, i contrasenya. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 10                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris registrats han de poder recuperar les seves dades 
d’accés. 

Raó: Per a evitar que un usuari no pugui identificar-se. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: L’usuari ha de poder indicar el seu email i rebre el seu 
nom d’usuari i contrasenya si prèviament ha estat donat d’alta al sistema. 

Satisfacció del client: 2                                             Insatisfacció del client: 4 

Prioritat: 2                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 11                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El sistema ha de permetre identificar-se a un usuari. 

Raó: Per a permetre als usuaris fer servir funcionalitats restringides a usuaris 
no donats d’alta. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris han de poder indicar el seu nom d’usuari i 
contrasenya per tal d’identificar-se. 

Satisfacció del client: 4                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 12                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris registrats han de poder comentar el contingut. 

Raó: Per a fer sentir part de la comunitat als usuaris registrats. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris registrats han de poder comentar els plats de 
la carta, les fotografies de la galeria i les noticies. Per a fer-ho únicament serà 
necessari que indiquin el cos del comentari. El comentari no serà publicat fins 
que no ho indiqui un responsable del restaurant. (veure requisit 28) 

Satisfacció del client: 4                                             Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 13                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els encarregats del restaurant han de poder administrar els 
comentaris. 

Raó: Per a poder filtrar els comentaris inapropiats. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els encarregats del restaurant han de poder publicar i 
despublicar comentaris així com conèixer la seva data d’enviament i autor. 

Satisfacció del client: 4                                            Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 14                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El sistema ha de permetre indicar quines taules son reservables a 
l’encarregat del restaurant. 

Raó: Per a controlar el núm. de reserves que es poden fer a través del sistema. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: L’encarregat del restaurant ha de poder indicar el número 
de taules que es poden reservar, i per cada taula el número màxim de places. 
A més a més també ha de poder indicar els períodes de temps en que es pot 
fer una reserva. 

Satisfacció del client: 5                                            Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 15                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El sistema ha de permetre reservar taules als usuaris registrats. 

Raó: Per a oferir un servei addicional.  

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris registrats han de poder reservar una taula 
indicant la data, hora, número de persones, telèfon de contacte i un petit 
comentari. Només podran fer-ho si l’instant en que es vol reservar és com a 
mínim 4 hores posterior al instant en que es fa la reserva. 

Satisfacció del client: 5                                            Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 16                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els encarregats del restaurant han de poder administrar les 
reserves. 

Raó: Per a no acumular reserves antigues. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els encarregats del restaurant han de poder eliminar 
reserves. 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 5                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 17                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El personal del restaurant ha de poder consultar les reserves. 

Raó: Per a poder preparar les taules abans no arribin els clients. 

Autor: Gabriel Garcia,  Cambrer del restaurant. 

Criteri d’acceptació: El personal del restaurant ha de poder consultar per cada 
reserva: la seva data i hora, el número de persones, el nom del seu autor, el 
telèfon de contacte i el comentari. 

Satisfacció del client: 5                                            Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 18                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris registrats s’han de poder subscriure al butlletí. 

Raó: Per a fidelitzar clients i reforçar la imatge del negoci. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris subscrits al butlletí han de rebre el butlletí 
després de ser enviat per un responsable del restaurant (veure requisit 35). 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 19                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els responsables del restaurant han de poder administrar el 
butlletí. 

Raó: Per a que el contingut del butlletí sigui dinàmic. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els encarregats del restaurant han de poder modificar el 
contingut del butlletí. 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 20                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els responsables del restaurant han de poder enviar el butlletí als 
usuaris registrats subscrits. 

Raó: Per a informar als usuaris de les últimes novetats. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els encarregats del restaurant han de poder enviar el 
butlletí a tots els usuaris registrats subscrits amb un únic clic i amb un retard 
màxim de 24 hores. 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 21                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El sistema ha de permetre rebre suggeriments dels usuaris 
registrats. 

Raó: Per a fer sentir part de la comunitat als usuaris registrats. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris registrats han de poder enviar un màxim de 3 
suggeriments per dia, únicament indicant el seu cos. 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 22                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El sistema ha de permetre administrar els suggeriments als 
encarregats del restaurant. 

Raó: Per a rebre ‘feedback’ dels clients i no acumular suggeriments antics. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: Els encarregats del restaurant han de poder consultar 
per a cada suggeriment: el seu cos, la data d’enviament i l’autor del mateix. 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 23                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El sistema ha de permetre a l’amo del restaurant administrar als 
usuaris donats d’alta al sistema. 

Raó: Per a filtrar usuaris fraudulents i conèixer als clients. 

Autor: Andreu Recasens,  Propietari del restaurant. 

Criteri d’acceptació: L’amo del restaurant ha de poder donar d’alta i de baixa 
a usuaris registrats així com assignar-los rols i consultar les seves dades. 

Satisfacció del client: 5                                            Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 24                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris registrats s’han de poder donar de baixa al sistema. 

Raó: Per a crear una petita comunitat de la que l’usuari se senti part. 

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: Qualsevol usuari registrat ha de poder donar-se de baixa 
al sistema de manera que s’eliminin totes les seves dades. 

Satisfacció del client: 3                                             Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 25                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: El sistema ha de permetre a l’usuari registrat tancar la seva 
sessió. 

Raó: Per a augmentar la seguretat, de manera que s’eviti la suplantació 
d’identitat, sobretot en equips compartits. 

Autor: Andreu Recasens, Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris registrats han de poder tancar la seva sessió 
de manera que passin a ser usuaris normals sense funcionalitats privilegiades. 

Satisfacció del client: 3                                             Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 26                                                                               Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris registrats s’han de poder donar de baixa al butlletí. 

Raó: Per a evitar que els clients que no ho vulguin, rebin el butlletí. 

Autor: Andreu Recasens, Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: Els usuaris que s’hagin donat de baixa al butlletí, no han 
de rebre el butlletí després de ser enviat per un responsable del restaurant 
(veure requisit 35). 

Satisfacció del client: 2                                            Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 27                                                                              Tipus: Estructural 

Descripció: La informació més rellevant ha d’estar present a totes les pantalles 
del sistema. 

Raó: Per a potenciar la imatge corporativa i evitar que els usuaris hagin de fer 
algun clic per a veure aquesta informació. 

Autor: Andreu Recasens,  Propietari del restaurant. 

Criteri d’acceptació: El logotip del restaurant, la informació de contacte i el 
copyright han d’estar presents a totes les pantalles. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 28                                                                              Tipus: Estructural 

Descripció: La primera pantalla del sistema mostrarà la informació de última 
hora. 

Raó: Per a donar una imatge de negoci en funcionament i perspectives de 
futur, així com per a informar als clients de possibles novetats. 

Autor: Andreu Recasens,  Propietari del restaurant. 

Criteri d’acceptació: La primera pantalla del sistema mostrarà, com a mínim, 
la noticia amb data més recent. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 29                                                                                     Tipus: Polític 

Descripció: El sistema complirà amb la legislació vigent. 

Raó: Per a evitar problemes legals i donar una imatge professional. 

Autor: Andreu Recasens,  Propietari del restaurant. 

Criteri d’acceptació: El sistema complirà amb la LOPD i la LSSI. 

Satisfacció del client: 1                                             Insatisfacció del client: 4 

Prioritat: 3                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 30                                                                               Tipus: Seguretat 

Descripció: El sistema estarà protegit en front els usuaris fraudulents que 
intentin sabotejar-lo. 

Raó: Per a evitar que el sistema caigui, es perdi o modifiqui informació, es 
consulti informació confidencial, s’infecti amb virus i/o es faci un mal ús. 

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: El sistema estarà protegit en front als atacs d’injecció de 
codi i al XSS.  

Satisfacció del client: 2                                             Insatisfacció del client: 5 

Prioritat: 2                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 31                                                                               Tipus: Seguretat 

Descripció: El sistema evitarà al màxim l’ús fraudulent als robots. 

Raó: Per a evitar informació falsejada o inútil i possible SPAM. 

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: Tots els formularis del sistema menys els de login, el de 
recuperació de dades d’accés i els d’administració, estaran protegits amb un 
text de CAPTCHA. 

Satisfacció del client: 2                                             Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 5                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 32                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El emails enviats pel sistema no poden ser considerats com a 
SPAM per als clients de correu. 

Raó: Per a evitar que el receptors dels emails no rebin el que se’ls hi envia o 
ho rebin a la carpeta de correu no desitjat. 

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: Els emails enviats pel sistema arribaran a la carpeta de 
correu entrant de gmail i hotmail.  

Satisfacció del client: 2                                             Insatisfacció del client: 2 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 33                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El sistema ha de ser estàndar. 

Raó: Per a millorar la posició en els buscadors i per a una major consistència 
visual.  

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: El sistema ha de complir amb els estàndars de 
maquetació que dicta el W3C. 

Satisfacció del client: 2                                             Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 5                                                                                       Conflictes: 9 
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Requisit: 34                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El sistema ha d’estar optimitzat per als motors de búsqueda. 

Raó: Per a millorar la posició en els buscadors i arribar al major número de 
possibles clients.  

Autor: Andreu Recasens,  Propietari del restaurant. 

Criteri d’acceptació: No es pot definir un criteri d’acceptació per aquest 
requisit. Tot i així s’intentarà que el sistema surti entre les 5 primeres línies 
quan s’escrigui “Restaurant Kuletos Poble Nou”, o “Kuletos Barcelona” i entre 
les 10 primeres línies quan s’escrigui “Kuletos”, als buscadors més utilitzats: 
google, yahoo, lycos i terra. 

Satisfacció del client: 5                                             Insatisfacció del client: 4 

Prioritat: 1                                                                             Conflictes: Ningun 

 

Requisit: 35                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El sistema es podrà utilitzar amb qualsevol navegador modern de 
pantalla gran. (No dispositius mòbils) 

Raó: Per a arribar al major número de possibles clients. 

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: El sistema es podrà utilitzar amb els navegadors: Mozilla 
Firefox, Internet Explorer 6,7 i 8, Safari, Opera, Google Chrome, 

Satisfacció del client: 2                                             Insatisfacció del client: 4 

Prioritat: 2                                                                                       Conflictes: 7 

 

Requisit: 36                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El sistema farà ús de les tecnologies més modernes. 

Raó: Per a donar una imatge de professionalitat i facilitar la navegació. 

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: Els formularis del sistema es processaran sense tenir 
que recarregar tota la pàgina. A més a més les pàgines de llistats de noticies, 
de plats de la carta i de fotografies, seran navegables també sense recarregar 
la pàgina. 

Satisfacció del client: 3                                             Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 4                                                                            Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 37                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El sistema ha de ser multilingüe. 

Raó: Per a arribar al màxim número de clients i donar imatge de 
professionalitat. 

Autor: Albert Recasens,  encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: La part del sistema accessible a usuaris i usuaris 
registrats, ha d’estar disponible en 3 idiomes: Català, castellà i anglès. 

Satisfacció del client: 3                                             Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 5                                                                            Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 38                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: Les imatges del sistema s’han d’adaptar al disseny sense 
deformació. 

Raó: Per a donar imatge de professionalitat. 

Autor: Andreu Recasens,  Expert en tecnologia. 

Criteri d’acceptació: Totes les imatges del mateix tipus s’han de mostrar amb 
el mateix tamany i sense deformació. 

Satisfacció del client: 1                                             Insatisfacció del client: 4 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 39                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: L’administració de comentaris ha de ser transparent a l’usuari 
registrat.  

Raó: Per a donar la sensació que els comentaris són plenament lliures. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: El sistema només mostrarà els comentaris al usuari 
registrat que els ha enviat (veure requisit 27) mentre l’encarregat del restaurant no 
els publiqui (veure requisit 28). 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 5                                                                             Conflictes: Ningun. 
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Requisit: 40                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El sistema ha d’avisar a l’encarregat del restaurant quan s’envia 
un comentari. 

Raó: Per a minimitzar el temps que passa entre que un comentari és enviat i 
administrat. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: El sistema avisarà en menys d’una hora a l’encarregat 
del restaurant quan s’enviï un comentari (veure requisit 27). Aquest avís contindrà el 
nom i email del usuari registrat que ha enviat el comentari i el comentari en sí. 

Satisfacció del client: 4                                             Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 4                                                                             Conflictes: Ningun. 

 

Requisit: 41                                                                                  Tipus: Qualitat 

Descripció: El sistema ha d’avisar als encarregats del restaurant quan es fa 
una reserva. 

Raó: Per a minimitzar el temps que passa entre que es realitza una reserva i 
s’administra. 

Autor: Albert Recasens,  Encarregat del restaurant. 

Criteri d’acceptació: El sistema avisarà en menys d’una hora als encarregats 
del restaurant quan es realitzi una reserva (veure requisit 30). Aquest avís contindrà 
el nom i email del usuari registrat que ha fet la reserva així com la data, la hora, 
el número de persones, el telèfon de contacte i el comentari de la reserva. 

Satisfacció del client: 3                                            Insatisfacció del client: 1 

Prioritat: 5                                                                             Conflictes: Ningun. 
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3 - Especificació 

3.1 - Diagrames de casos d’ús 

Els casos d’ús han estat dimensionats amb un estil essencial, un format 
complet i en l’àmbit del sistema software. Per identificar-los primer s’ha escollit 
l’àmbit del sistema (software), després s’han identificat els actors i els seus 
objectius i finalment s’han definit els casos d’ús que satisfan aquests objectius. 
A les descripcions s’han omès el casos d’ús de tipus CRUD (create, retrieve, 
update, delete), per ser molt genèrics.  
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3.2 - Descripcions dels casos d’ús 

 

Cas d’ús: Contactar amb el restaurant. 

Actors primaris: Usuari. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari: Vol posar-se amb contacte amb el restaurant d’una manera 
ràpida i senzilla. Vol que se li confirmi que ho ha fet correctament. 

• Encarregat del restaurant: Vol rebre les peticions de contacte i satisfer 
els interessos dels usuaris. 

Precondició: Ninguna 

Postcondició: La sol�licitud de contacte és enviada. La confirmació és genera. 

Activació: L’usuari vol contactar amb el restaurant. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol començar a contactar amb el 
restaurant. 

2. El sistema presenta el formulari pertinent. 
3. L’usuari entra al sistema la informació necessària per contactar: El nom, 

el telèfon o email, el missatge,  i el text de seguretat CAPTCHA. 
4. El sistema envia la informació indicada al email del restaurant. 
5. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: 

Dades-contactar-no-vàlides: Informació necessària per contactar no vàlida (4) 

1. El sistema avisa a l’usuari que la informació indicada no és vàlida. 
2. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,30,31,33,35,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Esporàdicament. 

Questions obertes: Estudiar escenaris per a discapacitats. Avisar als 
encarregats quan s’enviï una sol�licitud de contacte. 
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Cas d’ús: Donar-se d’alta al sistema. 

Actors primaris: Usuari. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari: Vol donar-se d’alta al sistema d’una manera ràpida i senzilla. Vol 
que se li confirmi que ho ha fet correctament. 

• Propietari del restaurant: Vol enregistrar acurada i legalment les dades 
dels usuaris i satisfer els seus interessos. 

Precondició: L’usuari no està donat d’alta al sistema. 

Postcondició: L’usuari és donat d’alta al sistema i les seves dades 
s’enregistren. La confirmació és genera. 

Activació: L’usuari vol donar-se d’alta al sistema. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol començar a donar-se d’alta. 
2. El sistema presenta el formulari pertinent. 
3. L’usuari entra al sistema la informació necessària per donar-se d’alta: El 

nom, els cognoms, l’any de naixement, la professió, el email, la 
contrasenya i el text de seguretat o CAPTCHA. 

4. El sistema dona d’alta a l’usuari. 
5. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: 

Dades-alta-no-vàlides: Informació necessària per donar-se d’alta no vàlida (4) 

1. El sistema avisa a l’usuari que la informació indicada no és vàlida. 
2. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,30,31,32,33,34,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Les dades s’han d’enregistrar d’una manera legal. 

Freqüència d’ocurrència: Esporàdicament. 

Questions obertes: Estudiar escenaris per a discapacitats. Avisar als 
encarregats quan un usuari es dona d’alta. 
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Cas d’ús: Recuperar dades d’accés. 

Actors primaris: Usuari. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari: Vol recuperar les seves dades d’accés d’una manera ràpida i 
senzilla. Vol que se li confirmi que ho ha fet correctament. 

Precondició: L’usuari està donat d’alta al sistema. 

Postcondició: L’usuari recupera les seves dades d’accés. La confirmació és 
genera. 

Activació: L’usuari vol identificar-se i no recorda les seves dades d’accés. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol començar a recuperar les seves dades 
d’accés. 

2. El sistema presenta el formulari pertinent. 
3. L’usuari entra al sistema la informació necessària per recuperar les 

seves dades d’accés: El seu email. 
4. El sistema envia les dades d’accés al email indicat. 
5. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: 

Email-no-vàlid: L’email introduït no pertany a cap usuari registrat (4) 

1. El sistema avisa a l’usuari que l’email no és vàlid. 
2. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,30,32,33,35,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Molt Esporàdicament. 

Questions obertes: Ninguna. 
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Cas d’ús: Identificar-se al sistema. 

Actors primaris: Usuari. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari: Vol identificar-se al sistema d’una manera ràpida i senzilla. 

Precondició: L’usuari està donat d’alta al sistema. 

Postcondició: L’usuari s’identifica. 

Activació: L’usuari es vol identificar. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol començar a identificar-se. 
2. El sistema presenta el formulari pertinent. 
3. L’usuari entra al sistema la informació necessària per identificar-se: El 

email i la contrasenya. 
4. L’usuari queda identificat. 

Extensions: 

Dades-identificació-no-vàlides: Informació necessària per identificar-se no 
vàlida (4) 

1. El sistema avisa a l’usuari que la informació indicada no és vàlida. 
2. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,30,33,35,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Habitualment. 

Questions obertes: Ninguna. 

 

Cas d’ús: Reservar taula. 

Actors primaris: Usuari registrat, servei d’avisos. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol fer una reserva d’una manera ràpida i senzilla. Vol 
que se li confirmi que ho ha fet correctament. Vol ser avisat de si serà 
possible fer la reserva abans de fer res. 
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• Encarregat del restaurant: Vol enregistrar acuradament reserves de 
taules i satisfer els interessos dels usuaris. Vol ser avisat ràpidament 
quan un usuari registrat fa una reserva. 

• Servei d’avisos: Vol rebre les peticions d’avisos digitalment. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. Hi ha alguna taula reservable. 

Postcondició: La reserva s’enregistra. La confirmació és genera. L’encarregat 
del restaurant és avisat. 

Activació: L’usuari registrat vol reservar una taula. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol començar a reservar taula. 
2. El sistema presenta el formulari pertinent. 
3. L’usuari registrat entra al sistema la informació necessària per reservar 

taula: La data, la hora, el número de persones, el telèfon de contacte i 
opcionalment un petit comentari. 

4. El sistema demana al servei d’avisos que avisi als responsables del 
restaurant. 

5. El servei d’avisos avisa als responsables del restaurant. 
6. El servei d’avisos confirma al sistema que l’avís s’ha enviat 

correctament. 
7. El sistema enregistra la reserva. 
8. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: 

Dades-reserva-no-vàlides: Informació necessària per reservar taula no vàlida 
(4) 

1. El sistema avisa a l’usuari registrat que la informació indicada no és 
vàlida. 

2. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Hora-reserva-no-vàlida: Hora de petició de reserva inferior a 4 hores abans de 
reserva (4) 

1. El sistema avisa a l’usuari registrat que l’instant en que es vol reservar 
ha de ser com a mínim 4 hores posterior a l’instant en que es fa la 
reserva. 

2. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Avís-no-enviat: El servei d’avisos no pot enviar l’avís (6) 

1. El servei d’avisos indica al sistema que no ha sigut possible enviar l’avís. 
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2. El sistema avisa a l’usuari registrat que no ha sigut possible tramitar la 
reserva. 

3. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,30,31,32,33,35,36,37 i 41. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Esporàdicament. 

Questions obertes: Estudiar escenaris per a discapacitats. Possibilitat d’anular 
reserves. 

 

Cas d’ús: Subscriure’s al butlletí. 

Actors primaris: Usuari registrat. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol subscriure’s al butlletí del restaurant, per tal de 
rebre informació d’última hora, d’una manera ràpida i senzilla. Vol que se 
li confirmi que ho ha fet correctament. 

• Encarregat del restaurant: Vol enregistrar acuradament les 
subscripcions al butlletí, i satisfer els interessos dels usuaris. No vol tenir 
més d’una subscripció per usuari. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat i no està subscrit al butlletí. 

Postcondició: La subscripció s’enregistra. La confirmació es genera. 

Activació: L’usuari registrat vol subscriure’s al butlletí. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol donar-se d’alta al butlletí. 
2. L’usuari registrat és donat d’alta al butlletí. 
3. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: (ninguna) 

Requisits especials: 27,29,33,35,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Molt Esporàdicament. 

Questions obertes: Estudiar escenaris per a discapacitats. Avisar als 
encarregats quan es realitzi una subscripció. 
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Cas d’ús: Fer suggeriment. 

Actors primaris: Usuari registrat. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol fer un suggeriment d’una manera ràpida i senzilla. 
Vol que se li confirmi que ho ha fet correctament. 

• Encarregat del restaurant: Vol enregistrar acuradament els 
suggeriments i satisfer els interessos dels usuaris. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: El suggeriment s’enregistra. La confirmació és genera. 

Activació: L’usuari registrat vol fer un suggeriment. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol començar a fer un 
suggeriment. 

2. El sistema presenta el formulari pertinent. 
3. L’usuari entra al sistema el suggeriment. 
4. El sistema enregistra el suggeriment. 
5. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: 

Màx-suggeriments: L’usuari registrat ja ha enviat 3 suggeriments aquest dia (4) 

1. El sistema avisa a l’usuari que fins l’endemà no podrà fer més 
suggeriments. 

2. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,30,32,33,35,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Molt Esporàdicament. 

Questions obertes: Estudiar escenaris per a discapacitats. Avisar als 
encarregats quan s’enviï un suggeriment. 
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Cas d’ús: Comentar plat. 

Actors primaris: Usuari registrat, servei d’avisos. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol comentar un plat d’una manera ràpida i senzilla.  

• Encarregat del restaurant: Vol enregistrar acuradament els comentaris 
i satisfer els interessos dels usuaris. Vol ser avisat ràpidament quan es 
fa el comentari. No vol que es publiqui el comentari fins que ell el validi. 

• Servei d’avisos: Vol rebre les peticions d’avisos digitalment. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: El comentari s’enregistra. L’encarregat del restaurant és avisat. 
El comentari no es publica. 

Activació: L’usuari vol comentar un plat de la carta. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol començar a comentar un plat. 
2. L’usuari registrat indica al sistema el plat que vol comentar. 
3. Comentar 

Extensions: (ninguna) 

Requisits especials: 29,29,30,31,33,35,36,37,39 i 40. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Habitualment. 

Questions obertes: Possibilitat de puntuar els plats. 

 

Cas d’ús: Comentar noticia. 

Actors primaris: Usuari registrat, servei d’avisos. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol comentar una noticia d’una manera ràpida i 
senzilla.  

• Encarregat del restaurant: Vol enregistrar acuradament els comentaris 
i satisfer els interessos dels usuaris. Vol ser avisat ràpidament quan es 
fa el comentari. No vol que es publiqui el comentari fins que ell el validi. 

• Servei d’avisos: Vol rebre les peticions d’avisos digitalment. 
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Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: El comentari s’enregistra. L’encarregat del restaurant és avisat. 
El comentari no es publica. 

Activació: L’usuari registrat vol comentar una noticia. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol començar a comentar una 
noticia. 

2. L’usuari registrat indica al sistema la noticia que vol comentar. 
3. Comentar 

Extensions: (ninguna) 

Requisits especials: 27,29,31,30,33,35,36,37,39 i 40. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Habitualment. 

Questions obertes: Possibilitat de puntuar les noticies. 

 

Cas d’ús: Comentar fotografia. 

Actors primaris: Usuari registrat, servei d’avisos. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol comentar una fotografia d’una manera ràpida i 
senzilla.  

• Encarregat del restaurant: Vol enregistrar acuradament els comentaris 
i satisfer els interessos dels usuaris. Vol ser avisat ràpidament quan es 
fa el comentari. No vol que es publiqui el comentari fins que ell el validi. 

• Servei d’avisos: Vol rebre les peticions d’avisos digitalment. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: El comentari s’enregistra. L’encarregat del restaurant és avisat. 
El comentari no es publica. 

Activació: L’usuari registrat vol comentar una fotografia. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol començar a comentar una 
fotografia. 
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2. L’usuari registrat indica al sistema la fotografia que vol comentar. 
3. Comentar 

Extensions: (ninguna) 

Requisits especials: 27,29,30,31,33,35,36,37,39 i 40. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Habitualment. 

Questions obertes: Possibilitat de puntuar les fotografies. 

 

Cas d’ús: Comentar. 

Actors primaris: Usuari registrat, servei d’avisos. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol fer un comentari d’una manera ràpida i senzilla.  

• Encarregat del restaurant: Vol enregistrar acuradament els comentaris 
i satisfer els interessos dels usuaris. Vol ser avisat ràpidament quan es 
fa el comentari. No vol que es publiqui el comentari fins que ell el validi. 

• Servei d’avisos: Vol rebre les peticions d’avisos digitalment. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: El comentari s’enregistra. L’encarregat del restaurant és avisat. 
El comentari no es publica. 

Activació: L’usuari fa un comentari. 

Escenari principal d’èxit: 

1. El sistema presenta el formulari pertinent. 
2. L’usuari entra al sistema el comentari. 
3. El sistema demana al servei d’avisos que avisi als responsables del 

restaurant. 
4. El servei d’avisos avisa als responsables del restaurant. 
5. El servei d’avisos confirma al sistema que l’avís s’ha enviat 

correctament. 
6. El sistema enregistra el comentari. 

Extensions: 

Avís-no-enviat: El servei d’avisos no pot enviar l’avís (6) 

1. El servei d’avisos indica al sistema que no ha sigut possible enviar l’avís. 
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2. El sistema avisa a l’usuari registrat que no ha sigut possible enregistrar 
el comentari. 

3. Tornar al pas 3 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,31,30,33,35,36,39 i 40. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Habitualment. 

Questions obertes: Possibilitat de que un usuari registrat pugui editar els seus 
comentaris. 

 

Cas d’ús: Donar-se de baixa al sistema. 

Actors primaris: Usuari registrat. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol donar-se de baixa al sistema d’una manera ràpida 
i senzilla. Vol que se li confirmi que ho ha fet correctament. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: Totes les dades de l’usuari registrat son eliminades. La 
confirmació és genera. 

Activació: L’usuari registrat vol donar-se de baixa al sistema. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol donar-se de baixa. 
2. El sistema dona de baixa a l’usuari registrat. 
3. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: (ninguna) 

Requisits especials: 27,29,33,35,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Molt Esporàdicament. 

Questions obertes: Avisar als encarregats quan un usuari es doni de baixa. 
Demanar el motiu per el qual es vol donar de baixa. Mantenir un històric 
d’usuaris. 
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Cas d’ús: Donar-se de baixa al butlletí. 

Actors primaris: Usuari registrat. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol donar-se de baixa al butlletí d’una manera ràpida i 
senzilla. Vol que se li confirmi que ho ha fet correctament. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: La subscripció al butlletí s’elimina. La confirmació és genera. 

Activació: L’usuari registrat vol donar-se de baixa al butlletí. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol donar-se de baixa al butlletí. 
2. El sistema dona de baixa al butlletí a l’usuari registrat. 
3. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: (ninguna) 

Requisits especials: 27,29,33,34,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Molt Esporàdicament. 

Questions obertes: Avisar als encarregats quan un usuari es doni de baixa. 
Demanar el motiu de la baixa. Mantenir un històric de subscripcions. 

 

Cas d’ús: Tancar sessió. 

Actors primaris: Usuari registrat. 

Stakeholders i interessos: 

• Usuari registrat: Vol tancar la seva sessió d’una manera ràpida i 
senzilla. Vol que se li confirmi que ho ha fet correctament. 

Precondició: L’usuari registrat està identificat. 

Postcondició: La sessió queda tancada. La confirmació és genera. 

Activació: L’usuari registrat vol tancar la seva sessió. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol tancar la seva sessió. 
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2. El sistema tanca la sessió del usuari registrat. 
3. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: (ninguna) 

Requisits especials: 27,29,33,35,36 i 37. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Habitualment. 

Questions obertes: Ninguna. 

 

Cas d’ús: Enviar butlletí. 

Actors primaris: Encarregat del restaurant. 

Stakeholders i interessos: 

• Encarregat del restaurant: Vol enviar el butlletí a tots als usuaris 
registrats subscrits d’una manera ràpida i fàcil. Vol que se li confirmi que 
ho ha fet correctament. 

Precondició: L’encarregat del restaurant està identificat al sistema com a tal. 

Postcondició: El butlletí és enviat a tots els usuaris registrats subscrits. La 
confirmació és genera. 

Activació: L’encarregat del restaurant vol enviar el butlletí. 

Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol enviar el butlletí. 
2. El sistema envia el butlletí a tots els usuaris registrats subscrits. 
3. El sistema presenta la confirmació. 

Extensions: 

Error-enviament: El sistema no pot enviar el butlletí (2) 

1. El sistema avisa a l’usuari que no s’ha pogut realitzar l’enviament. 
2. Tornar al pas 1 de l’escenari principal. 

Requisits especials: 27,29,32,33,35 i 36. 

Tecnologia i dades: Ningun. 

Freqüència d’ocurrència: Molt esporàdicament. 

Questions obertes: Ninguna. 
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3.3 - Model conceptual 
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Restriccions textuals:  

Claus: (Menú, nom), (Taula, núm_taula, data_inici), (Categoria, nom), 
(Producte, nom, Categoria), (Noticia, títol), (Foto, imatge_url), (Usuari registrat, 
email),  (Reserva, Usuari registrat, Taula), (Suggeriment, Usuari registrat, 
data_creació), (Comentari, Usuari registrat, data_creació)  

La data de reserva d’una reserva a de ser com a mínim 4 hores després de la 
data de creació de la mateixa. 

La data de reserva d’una reserva a d’estar dins del període de reserva de la 
taula reservada. 

No poden haver 2 taules amb el mateix número de taula i períodes reservables 
solapats. 

El número de persones d’una reserva no pot ser superior al màxim de places 
de la taula reservada. 

La data d’inici d’una taula a de ser anterior a la data de fi. 

El dia d’inici d’una taula a de ser el mateix que el de fi. 

No poden haver 2 reserves fetes pel mateix usuari registrat amb un marge de 
temps inferior a 4 hores. 

Un usuari registrat no pot fer més de 3 suggeriments el mateix dia. 

/tipusUsuari és enumeració: Registrat, encarregat, personal, propietari. 

La contrasenya d’un usuari registrat ha de tenir entre 8 i 16 caràcters, i té de 
contenir un mínim de una lletra i un número. 
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3.4 - Diagrames de seqüència dels sistema 

 

Contactar amb el restaurant 

 

 

Donar-se d’alta al sistema 

 

 

 

       Recuperar dades d’accés                                   Identificar-se al sistema 
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Reservar taula 

 

 

           Subscriure’s al butlletí                                      Fer suggeriment 

 

 

                 Comentar plat                                             Comentar noticia 

 

 

Comentar fotografia 
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Comentar 

 

  

     Donar-se de baixa al sistema                         Donar-se de baixa al butlletí 

 

 

                   Tancar sessió                                                  Enviar butlletí 
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3.5 - Contractes de les operacions del sistema 

Nota: Confirmació és un booleà 

Operació: contactar(nom:String, telf:Integer, email:String, msj:String) : 
Confirmació 

Semàntica: Envia una sol�licitud de contacte al restaurant i mostra la 
confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: La sol�licitud és enviada al restaurant. 

Sortida: C. 

 

Operació: altaSistema(nom:String, Cognoms:String, any_naix:Integer, 
professió:String, email:String, pass:String, captcha:String) : Confirmació 

Semàntica: Dona d’alta l’usuari al sistema i mostra la confirmació. 

Precondicions: No existeix cap usuari al sistema amb email=email. El text de 
captcha és correcte. 

Postcondicions:Es crea una instancia de Usuari amb les dades d’entrada 

Sortida: C. 

 

Operació: recuperar(email:String) : Confirmació 

Semàntica: Envia les dades d’accés al usuari i mostra la confirmació. 

Precondicions: Existeix un usuari amb email=email. 

Postcondicions: Les dades d’accés son enviades al email indicat. 

Sortida: C. 

 

Operació: identificar(email:String, pass:String)  

Semàntica: Identifica l’usuari al sistema. 

Precondicions: Existeix un usuari amb email=email i contrasenya=pass. 

Postcondicions: L’usuari queda identificat al sistema 

Sortida: Ninguna. 
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Operació: reserva(data:Date, hora:Hour, num_pers:Integer, telf:Integer, 
msj:String, taula: Taula) : Confirmació 

Semàntica: Envia una sol�licitud de reserva al restaurant i mostra la 
confirmació. 

Precondicions: Existeix una taula reservable al dia i hora “data/hora” amb el 
màxim de persones>num_pers i no està reservada. 

Postcondicions: Es crea una instancia de reserva amb les dades d’entrada i 
s’associa amb la taula i l’usuari actual. 

Sortida: C. 

 

Operació: avisReserva() : Confirmació 

Semàntica: Envia un avís al restaurant conforme s’ha realitzat una reserva i 
mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: L’avís és enviat al restaurant. 

Sortida: C. 

 

Operació: subscriure() : Confirmació 

Semàntica: Subscriu l’usuari al butlletí i mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: L’usuari actual queda subscrit al butlletí. 

Sortida: C. 

 

Operació: suggeriment(msj:String) : Confirmació  

Semàntica: Envia el suggeriment de l’usuari al restaurant i mostra la 
confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: Es crea una instancia de Suggeriment amb les dades 
d’entrada associada a l’usuari actual. 

Sortida: C. 
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Operació: comentarPlat(plat:Plat) 

Semàntica: Inicia l’enviament d’un comentari d’un plat. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: Es crea una instancia de Comentari associada al plat i a 
l’usuari actual. 

Sortida: Ninguna. 

 

Operació: comentarNoticia(noticia:Noticia) 

Semàntica: Inicia l’enviament d’un comentari d’una noticia. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: Es crea una instancia de Comentari associada a la noticia i a 
l’usuari actual. 

Sortida: Ninguna. 

 

Operació: comentarFoto(foto:Fotografia) 

Semàntica: Inicia l’enviament d’un comentari d’una fotografia. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: Es crea una instancia de Comentari associada a la foto i a 
l’usuari actual. 

Sortida: Ninguna. 

 

Operació: comentar(msj:String) : Confirmació 

Semàntica: Envia un comentari i mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: Es crea una instancia de Comentari amb les dades d’entrada. 

Sortida: C. 
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Operació: avisComentari() : Confirmació 

Semàntica: Envia un avís al restaurant conforme s’ha realitzat un comentari i 
mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: L’avís és enviat al restaurant. 

Sortida: C. 

 

Operació: baixaSistema() : Confirmació 

Semàntica: Dona de baixa a l’usuari del sistema i mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: L’usuari actual és donat de baixa al sistema. 

Sortida: C. 

 

Operació: baixaButlletí() : Confirmació 

Semàntica: Dona de baixa a l’usuari del butlletí i mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: L’usuari actual és donat de baixa al butlletí. 

Sortida: C. 

 

Operació: tancarSessió() : Confirmació 

Semàntica: Tanca la sessió del usuari i mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: La sessió del usuari actual queda tancada. 

Sortida: C. 
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Operació: enviarButlletí() : Confirmació 

Semàntica: Envia el butlletí a tots els usuaris subscrits i mostra la confirmació. 

Precondicions: Ninguna. 

Postcondicions: El butlletí és enviat a tots els usuaris subscrits. 

Sortida: C. 
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4 - Disseny 

4.1 - Arquitectura física del sistema 

 

Per tal que el software es pugui utilitzar a través d’Internet des de qualsevol 
navegador és necessari decidir un servidor web, un SGBD i un llenguatge de 
programació de cara al servidor. 

Respecte al servidor web tenim moltes opcions. Les més utilitzades avui en dia 
son IIS (Internet Information Server) i Apache. Per aquest motiu s’han descartat 
a priori les altres opcions com OLServer o Lighttpd. Tot seguit s’indiquen les 
característiques més significatives de IIS i Apache: 

 

IIS 

Desenvolupat per Microsoft. 

Només funciona sota Windows. 

Molt fàcil d’instal�lar. 

Proporciona ASP’s, que faciliten el desenvolupament d’aplicacions. 

És un software propietari, el que implica que el seu ús té un cost. 

Té nombrosos errors de seguretat. 

 

Apache 

Tot i que està pensat per treballar sobre Linux, és multi plataforma. 

Molt senzill de configurar 

És de codi obert. 

Disposa d’àmplies llibreries de PHP i Perl. 

Disposa de mòduls que permeten incorporar-li més funcionalitats. 

És capaç d’utilitzar llenguatges com PHP, TCL i Python. 
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Respecte a la base de dades, les opcions més habituals son: Acces, SQL 
Server, MySQL i Postrgre SQL. Podem veure una taula comparativa tot seguit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a llenguatges de programació de cara el servidor també tenim moltes 
alternatives. Els més comuns son: PHP, ASP, ASP.NET, JSP, Python i Ruby. 
Tot i que cadascun te les seves peculiaritats tots permeten crear sistemes web. 

Així doncs, s’ha decidit utilitzar com a servidor Apache, per ser multi plataforma 
i de codi obert així com perquè ja es coneix part del seu funcionament. Com a 
SGBD s’ha decidit MySQL per la seva velocitat així com perquè la combinació 
Apache+MySQL és molt típica i facilita l’adquisició de documentació. Com a 
llenguatge de programació s’ha decidit PHP ja que és un llenguatge molt viu i 
es coneix àmpliament la seva sintaxi i funcionament.  
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Podem veure un esquema del disseny físic decidit al següent dibuix:

 

Respecte als llenguatges de programació a usar de cara al client, s’han decidit: 

XHTML per a l’estructura de les maquetacions. Ja que és l’estandar que dicta 
el W3C. 

CSS per al disseny de les maquetacions. Ja que també és l’estàndard dictat pel 
W3C. 

JavaScript  (i AJAX) per a la interactivitat. Per ser un llenguatge que entenen 
tots els navegadors moderns. 
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4.2 - Arquitectura lògica del sistema 

 

Podem veure l’esquema lògic del sistema a la següent imatge. 

PHP’s: Son les entrades del sistema. Hi ha un fitxer php per cada secció del 
web. Aquests reben les peticions dels usuaris i junt amb els paràmetres que 
indiquen ordenen accions al sistema. 

Kuletos engine: És el mòdul principal del sistema. S’encarrega de processar 
les peticions dels usuaris i mostrat el resultat. 

Kuletos SQL: S’encarrega de recuperar i emmagatzemar informació a la base 
de dades. Gràcies a aquest mòdul aconseguim fer abstracció amb la base de 
dades.  

Securimage: Aquest mòdul s’encarrega de crear i verificar els textos de 
CAPTCHA. 
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PHPMailer: És el mòdul encarregat de fer enviaments a emails. És el sistema 
d’avisos. 

Smarty: Gràcies a aquest mòdul aconseguim fer abstracció amb les vistes. Així 
que podem modificar com es mostra la nostra aplicació sense modificar 
aquesta. 

PHPThumb: S’encarrega de mostrar les imatges amb les proporcions i tamany 
correctes. 

Templates: Son un conjunt de fitxers d’extensió tpl que son llegits per Smarty i 
generen els html finals que s’envien a l’usuari. 

JQuery: S’encarrega de simplificar el desenvolupament de codi Javascript.  

AJAX: Es un subcomponent de JQuery que permet l’enviament d’informació 
assíncronament. 

CKEditor: Editor WYSIWYG. Permet la introducció de codi HTML amb un 
editor fàcil de fer servir per un usuari que no coneix aquest llenguatge. 

CKFinder: Plugin de CKEditor que permet l’exploració del servidor per tal 
d’afegir recursos multimèdia a l’editor. 

JSCal: Calendari dinàmic molt fàcil d’utilitzar que permet introduir dates amb un 
format preestablert. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Disseny de la BD 

Tot seguit s’indica l’esquema de la base de dades. S’ha afegit el atribut 
identificador (id) a les taules “Menú”, “Producte Carta”, “Noticia” i “Foto” per tal 
de fer més eficient l’optimització per als motors de búsqueda (SEO). També 
s’ha afegit aquest atribut a les taules “Suggeriment”, “Comentari”, “Comentari 
carta”, “Comentari foto”, i “Comentari noticia” per tal d’optimitzar la indexació. 
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KULETOS (direcció, telèfon, fax, email, url_mapa) 

BUTLLETÍ (cos) 

MENÚ (id,nom, preu, descripció, validesa) 

CATEGORIA (nom) 

PRODUCTE (nom, nom_categoria) 

 on {nom_categoria} referència CATEGORIA 

PRODUCTE MENÚ (nom, categoria,nom_menú) 

on {nom,categoria} referència PRODUCTE i {nom_menú} referència MENÚ 

PRODUCTE CARTA (id,nom, categoria,preu, imatge_url, descripció) 

 on {nom,categoria} referència PRODUCTE 

NOTICIA (id,títol, cos, data, mitja, imatge_url) 

FOTO (id,imatge_url, peu) 

USUARI (email, nom, cognoms, professió, any_naixement, contrasenya, tipus_usuari, 

subscrit_butlletí) 

SUGGERIMENT (id,cos, data_creació, email_usuari) 

 On {email_usuari} referència USUARI 

TAULA (núm_taula, data_inici, data_fi, màx_places) 

RESERVA(núm_taula, data_inicia_taula, email_usuari, data_reserva, núm_persones, 

tèlf_contacte, comentari, data_creació) 

 On {núm_taula, data_inici_taula} referència TAULA i {email_usuari} referència USUARI 

COMENTARI (id,cos, email_usuari, publicat, data_creació) 

 On {email_usuari} referència USUARI 

COMENTARI CARTA (id_comentari,id_producte) 

 On {id_comentari} referència COMENTARI i {id_producte} referència PRODUCTE CARTA 

COMENTARI FOTO (id_comentari,id_foto) 

 On { id_comentari } referència COMENTARI i {id_foto} referència FOTO 

COMENTARI NOTICIA (id_comentari,id_noticia) 

 On { id_comentari } referència COMENTARI i {id_noticia} referència NOTICIA 
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5 - Implementació 

5.1 - Descripció de l’entorn de desenvolupament 

L’entorn escollit per a desenvolupar el software està compost per: 

 

 DreamWeaver CS4: Editor d’Adobe, de codi PHP, HTML i Javascript 
amb color. Inclou client FTP per a una comunicació ràpida amb el 
servidor. S’utilitzarà per a escriure al codi i gestionar el servidor.  

 

 Firefox: Navegador web de Mozilla, que segueix estrictament els 
estàndars dictats per el W3C. S’utilitzarà com a navegador principal on 
provar el software. 

 

 Firebug: Plugin de firefox per a maquetadors. S’utilitzarà bàsicament 
per provar les maquetacions. 

 

 WebDeveloper: Plugin de firefox per a programadors. Permet 
manipular el navegador, per exemple deshabilitar la ‘cache’, els css, els 
js, les cookies... S’utilitzarà com a suport al desenvolupament. 

 

 PhpMyAdmin: Aplicació web que permet gestionar la base de dades 
des de una interfície gràfica amigable. 

 

 Safari: Navegador de Apple. S’utilitzarà com a navegador 
complementari on provar el software. 

 

 Chrome: Navegador de Google. S’utilitzarà com a navegador 
complementari on provar el software. 
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 IETester: Aplicació que permet visualitzar pàgines web en les molt 
diferents versions de Internet Explorer, el navegador de Microsoft. 
S’utilitzarà per provar el software en aquest tipus de navegadors que 
no respecten els estàndars. 

 

 XAMPP (Apache + PHP + MySQL + PhpMyAdmin): Suite que 
permet replicar el que tenim al servidor en local. S’utilitzarà per al 
desenvolupament inicial, de manera que no s’hagi d’interactuar 
constantment amb el servidor. 

 

 Photoshop CS4: Editor gràfic d’Adobe. S’utilitzarà per a extreure les 
imatges del disseny per tal de poder maquetar. 

 

 

5.2 - Exemples il�lustratius per explicar l’ús de les tecnologies utilitzades 

Exemple 1. Recuperació de dades d’accés 
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Exemple 2. Donar-se d’alta al sistema 
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Exemple 3. Consultar una noticia 
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6 - Instal�lació i execució del sistema. Manteniment 

Primer s’ha de copiar el contingut de la carpeta web_kuletos a l’arrel del 
servidor web. Després s’ha de comprovar que tenim PHP 5.1.6 amb les 
llibreries GD 2.0.28 activades i Mysql 5.0.22. Per a fer-ho es pot veure la 
configuració ràpidament, obrint el fitxer info.php amb un navegador web. 

Instal�lació de la BD 

1. Editar la última línia del fitxer sql/instalacio_bd.sql, i modificar on diu 
EMAIL@MIEMAIL.COM per la direcció de correu desitjada. 

2. Crear una base de dades i anotar el nom. 
3. Importar el fitxer sql/instalacio_bd.sql a la BD creada al punt anterior. 

Instal�lació de la web 

1. Editar el fitxer libs/kuletos_setup.php.  
2. Modificar la línia 16 on posa ‘http://localhost’ per la url del servidor.  
3. La línia 19 on posa 5, indicar el número de ítems que es tenen de veure 

a la pàgina de llistat.  
4. La línia 31 modificar on posa ‘mysql://root:root@localhost/kuletos’ per el 

nostre tipus SGBD, l’usuari de la BD, la contrasenya, la direcció del 
SGBD i el nom de la BD. (Es pot veure un exemple a la línia 30). 

5. Donar permisos 0x777 a les carpetes resources, resources/images i 
templates_c 

6. Editar el fitxer .htaccess (atenció que és un fitxer ocult) i modificar els 
dos llocs on posa /web_kuletos per la carpeta on haguem instal�lat la 
web. Si l’hem instal�lat a l’arrel només és necessari eliminar-ho. 

Després de seguir aquests passos ja es pot accedir a la web, i tot i que a la 
primera pantalla sembla que hi hagi un error, no és així. Simplement s’haurà 
d’afegir contingut (una noticia concretament) per tal que tot quedi preparat per 
als usuaris. És molt recomanable modificar el email del restaurant de la secció 
‘contacta’ (veure manual de l’usuari) per tal de rebre les notificacions del sistema 
d’avisos. 

 

Per posar la web amb manteniment hi ha varies alternatives. La més 
recomanable és afegir les següents línies al fitxer .htaccess durant el 
manteniment i eliminar-les un cop finalitzat. 

#deny all access 

deny from all 

allow from LA_IP_DES_DE_ON_ES_FA_EL_MANTENIMENT(ex.192.168.1.1) 
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7 - Planificació real i valoració econòmica 

A la següent imatge podem veure com queda la planificació final: 

 

Es poden observar 4 desviacions importants sobre la planificació inicial. 
Aquestes son: 

1. Les 3 primeres setmanes de Novembre no s’ha treballat en el 
projecte. Això es degut a causes alienes al projecte, i ha implicat una 
major dedicació durant el període comprès entre els mesos de 
Desembre i Gener. 

2. S’ha definit el disseny en menys temps del esperat. Això ha fet que 
sorgís algun problema durant l’etapa de desenvolupament. Però 
afortunadament no han sigut greus.  

3. S’ha trigat una setmana més de ho esperat en finalitzar el projecte. 
4. Hi ha hagut alguns (pocs) solapaments de tasques inesperat, com per 

exemple: s’han acabat de definir els requisits un cop ja s’havia 
pressupostat el sistema. 
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A la següent taula es mostra les hores estimades i les hores reals invertides en 
cada tasca: 

Tasca Hores 
estimades 

Hores 
reals 

 
Definició 

 
30 

 
35 

 
Especificacions 

 
100 

 
87 

 
Informe 

 
5 

 
3 

 
Disseny 

 
90 
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Implementació 

 
135 

 
120 

 
Finalització 

 
40 

 
45 

 
Presentació 

 
20 

 
0 

 
Altres 

 
30 

 
24 

 
TOTAL 

 
450 

 
377 

 

Cal destacar la important desviació en la tasca de definició del disseny. La 
principal causa ha sigut la poca experiència en aquest terreny. (Cal recordar 
que aquest és un projecte de la ETIS i el disseny d’aplicacions no és explicat 
amb profunditat en aquesta carrera). 

Un altre punt a destacar és que les hores reals invertides son menys de les 
esperades, tot i que faltaria sumar les hores que s’invertiran en preparar la 
presentació i fer els tràmits finals. 

Aquesta desviació a favor de hores invertides aporta un benefici econòmic 
addicional. Així doncs, econòmicament parlant, ha sigut un projecte molt 
rentable amb uns beneficis addicionals de aproximadament 1600€.  
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8 - Conclusions i treball futur 

Les conclusions que podem extreure son: 

• Especificar i dissenyar detalladament un sistema, facilita 
considerablement el manteniment del mateix. 

• Especificar i dissenyar detalladament un sistema complex on hagin de 
treballar varies persones, facilita considerablement el desenvolupament 
del mateix. 

• Especificar i dissenyar detalladament un sistema senzill on només i 
treballa una persona, no només no facilita de manera important el 
desenvolupament del mateix, si no que també implica una inversió 
d’hores important que disminueixen els beneficis. 

• Tan els objectius principals com els acadèmics han quedat satisfets.  

Tot i ser un sistema prou complet, seria possible fer moltes ampliacions. Tot 
seguit s’indica una petita llista d’aquestes: 

• Permetre ordenar les categories dels productes (Carta i menús). Això 
seria possible simplement afegint un camp “ordre” a la taula de 
categories i fer un “ORDER BY ordre” a les consultes sobre aquesta 
taula. Com no era un requisit no s’ha implementat però seria una 
ampliació força interessant. 

• Fer els enviaments de dades d’accés dins de una imatge (no com a 
text/html). D’aquesta manera incrementem la seguretat del sistema ja 
que dificultem que els “sniffers” puguin veure les contrasenyes. Com la 
seguretat màxima no és un punt importantissim del sistema no s’ha 
implementat. 

• Afegir més funcionalitats que treballin de manera asíncrona (AJAX). 
D’aquesta manera seria més ràpida la administració. 

• Afegir paginacions als apartats de Menús, Carta, Galeria i noticies. 
D’aquesta manera no s’hauria de tornar a la pàgina de llistat per veure 
una altre ítem. 

• Millorar el disseny gràfic. Per fer més atractiva l’aplicació i aconseguir 
que més usuaris tornin a la web. 

• Enviar notificacions als correus dels usuaris quan ells envien 
suggeriments, comentaris, sol�licituds de contacte o fan reserves. 

• Permetre indicar els productes que conté un menú en el moment de 
crear-lo. D’aquesta manera s’agilitzaria l’administració. 
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10 - Annexos 

Es poden veure els annexos a la carpeta /annexos del CD del projecte. 
Concretament s’hi pot trobar: 

• disseny_interficies.pdf: Pautes gràfiques que es van seguir durant la 
maquetació. 

• manual_de_lusuari.pdf: Manual dels diferents tipus d’usuari que faran 
servir el sistema. 

• planificacio_inicial.jpg: Planificació inicial detallada. 

• pressupost.pdf: Pressupost detallat. 

 


