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Resum 

 

La planificació d’entregues de Software, és l’activitat de decidir què és 

implementat, quan i per qui. Normalment pot estar subdividit en dues tasques, la 

planificació estratègica, que en aquest cas correspondria en el què és 

implementat; i la planificació operacional, que s’encarrega del quan i per a qui és 

implementat. L’aplicació involucrada en aquest projecte, anomenada Replan, 

maneja aquestes dues tasques d’una forma molt flexible i integrada, permetent 

als usuaris que l’utilitzin poder interactuar amb els diferents models de dades que 

formen l’aplicació. Els usuaris principalment són els caps d’equips de 

desenvolupament, ja que els permet poder tenir una visió clara i concisa de totes 

les seves planificacions futures i del seu equip. 

 

 

La planificación de entregas de Software es la actividad de decidir qué es lo 

implementado, cuándo y por quien. Normalmente puede estar subdividido en dos 

tareas, la planificación estratégica, que en este caso correspondería en lo que 

es implementado; y la planificación operacional, que se encarga del cuándo y el 

por quien es implementado. La aplicación involucrada en ese proyecto, que se 

llama Replan, maneja estas dos tareas de una forma muy flexible e integrada, 

permitiendo a los usuarios que la utilicen poder interactuar con los distintos 

modelos de datos que forman la aplicación. Los usuarios principalmente son los 

jefes de equipos de desarrollo, ya que les permite poder tener una visión clara y 

concisa de todas sus planificaciones futuras y de su equipo. 

 

 

Software release planning is the activity of deciding what is to be implemented, 

when and by whom. Usually, it can be subdivided into two tasks, the strategic 

planning, which in this case would correspond to what is implemented; and the 

operational planning, which is responsible for the when and by who is 

implemented. The application involved in this project, which name is Replan, 

handles both tasks in a flexible and integrated way, allowing to the users who use 

it being able to interact with the different models of data that form the application. 

The users are mainly heads of development teams, because it allows having a 

clear and concise vision of all their future planning and their teams. 
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1. Introducció 
 

Aquest projecte estar definit com un Treball de Final de Grau d’Enginyeria 

Informàtica, en l’especialitat d’Enginyeria del Software de la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Es tracta d’un 

projecte de modalitat A proposat pel propi departament d’Enginyeria de Serveis 

i Sistemes d’Informació (ESSI). 

SUPERSEDE, és un projecte europeu on hi col·laboren empreses tecnològiques 

internacionals juntament amb membres del departament d’ESSI, els quals han 

desenvolupat Replan, una aplicació web per a la gestió i planificació d’entregues 

de Software. 

Aquesta eina, resol el problema de trobar la millor combinació de tasques o 

requeriments a implementar per a una entrega de Software. Replan busca 

maximitzar el valor comercial i la satisfacció dels stakeholders tenint en compte 

les restriccions imposades per la disponibilitat de recursos, la dependència entre 

tasques, etc. 

El que es busca per aquesta eina en el projecte, és millorar la seva usabilitat i 

interfície en la totalitat de l’aplicació. Per tant, s’intentarà oferir una nova solució 

Software de l’aplicació, sense modificacions en la part dels serveis que utilitza, 

per a que sigui notablement més fàcil i agradable d’usar per parts dels seus 

usuaris. 
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2. Estat de l’art 
 

2.1. Contextualització 
 

Aquest projecte es realitza com a Treball de Final de Grau en els estudis 

d’Enginyeria Informàtica, especialitat d’Enginyeria del Software, a la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona (UPC).  

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de millorar una aplicació ja existent, 

anomenada Replan. Aquesta eina, que té com a finalitat principal la planificació 

d’entregues de software, es troba dins el projecte europeu anomenat 

SUPERSEDE, i se’n vol obtenir una versió millorada de la seva interfície, per 

tenir-ne una millor usabilitat. 

Aquesta eina intenta resoldre amb la millor combinació possible, una seqüència 

de tasques que en conjunt poden formar una o més entregues per un projecte, 

tenint en compte una sèrie de recursos disponibles, dates límit i dependències 

entre tasques. 

Cada tasca, consta principalment d’un nivell d’esforç, una data límit, unes 

possibles dependències respecte altres tasques, unes habilitats requerides i una 

prioritat. Un cop aquestes tasques són creades, es poden continuar editant o 

quan ja estant ben definides, es poden assignar a una entrega. 

Aquestes entregues, consten principalment d’una data d’inici, una data límit, i 

d’uns recursos disponibles, que en aquest cas representen a les persones 

assignades a aquesta entrega per realitzar les tasques que conté.  

Un cop s’han assignat totes les tasques que volem a una entrega, podem obtenir 

la planificació d’aquesta. Aquesta planificació es tracta d’una línia temporal amb 

totes les tasques que s’han pogut assignar a cada una de les persones que han 

sigut assignades a l’entrega. Apart d’això, també es pot observar una taula amb 

les tasques que no han pogut ser planificades, una gràfica entre les 

dependències de les tasques, i una altra amb la disponibilitat final de les 

persones assignades. 
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2.2. Objectius 
 

Aquest projecte consisteix en millorar una aplicació ja existent. La part d’interfície 

d’usuari és on aniran principalment dirigides les millores. 

Actualment, l’aplicació disposa d’una interfície molt pobre en el sentit visual, i 

amb la usabilitat d’alguna de les funcionalitats poc clares. Per tant, el principal 

objectiu d’aquest projecte és replantejar per complet la interfície de l’aplicació per 

poder continuar mantenint les actuals funcionalitats d’una forma més senzilla i 

clara per als usuaris que l’utilitzen. També es planteja la possibilitat d’afegir 

alguna nova funcionalitat que ara mateix l’API de l’aplicació no suporta, però que 

té previst suportar en un futur pròxim dintre la data d’entrega. 

Tot això requerirà un nou disseny de totes les diferents pantalles que componen 

l’aplicació en si, amb l’acceptació posterior de certes persones respecte a la 

usabilitat d’aquesta. 

 

2.3. Stakeholders 
 

Els stakeholders del projecte són les persones que participen en el seu 

desenvolupament i les que esperen beneficiar-se del seu resultat final. Podem 

trobar dos clars stakeholders: 

 

- Desenvolupadors. Els desenvolupadors del projecte normalment són 

una de les principals parts interessades. Aquest cas no n’és una excepció, 

ja que el projecte es tracta de un TFG, que es realitza de forma individual 

i amb caràcter avaluatiu, i per tant, servirà per acabar la carrera i rebre el 

títol universitari al desenvolupador. 

 

- Director i co-director del projecte. En el cas d’aquest TFG, el director i 

co-director, estan implicats en dos rols diferents com a stakeholders. El 

primer, com a responsable de l’eina Replan dins del projecte 

SUPERSEDE, el que ha encarregat al desenvolupador una versió 

millorada de la seva interfície, i el segon com a director i co-director del 

projecte, ja que el projecte s’ha de realitzar d’acord amb les exigències 

d’un TFG de la Facultat d’Informàtica. 
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3. Abast del projecte 
 

El desenvolupament del projecte consistirà principalment de quatre fases ben 

marcades. 

La primera, es tractarà de pensar i dissenyar els nous dissenys de les pantalles 

que es voldran implementar. És importat que aquests nous dissenys continuïn 

suportant les actuals funcionalitats de l’aplicació i les noves que es voldran afegir. 

La segona, tractarà de informar-se i aprendre la nova tecnologia, en aquest cas 

Angular 2, per a la posterior implementació del projecte. Aquesta fase es durà a 

terme a partir d’articles i tutorials d’Internet. 

La tercera fase ja serà la de la implementació de les noves pantalles que tindrà 

l’aplicació a partir dels dissenys pensats i fets prèviament. Aquesta serà la fase 

més llarga del projecte. 

Per últim, arribarà la fase de connectar la nova interfície amb la API de l’aplicació, 

per així poder realitzar totes les funcionalitats requerides de l’aplicació a través 

de la  nova interfície. 

Aquest projecte, tot i tenir aquestes 4 fases clarament diferenciades, tractarà de 

realitzar les 3 primeres de forma paral·lela, ja que per a cada pantalla, es farà 

primer la fase de disseny i després la seva implementació corresponent, i així 

contínuament amb les següents pantalles. Durant aquestes iteracions, també 

s’haurà de dur a terme la segona fase d’aprenentatge de la tecnologia, per poder 

anar avançant les diverses implementacions de les pantalles.  

 

3.1. Possibles obstacles 
 

- Temps limitat. La organització del temps que es disposa per a la 

realització del projecte és molt important. El temps aproximat és de 4 

mesos i mig, i durant l’execució, poden sorgir diferents problemes, per 

tant, s’ha de portar un bon control del temps amb dates límit per cada 

objectiu. 

 

- Desconeixement de la nova tecnologia. La utilització de una tecnologia 

recent, com Angular 2, pot portar dificultats a la hora de trobar possibles 

solucions a problemes durant el desenvolupament del projecte, per manca 

d’informació en les possibles fonts a on cercar. 

 



9  

 

- Mal disseny. L’èxit del projecte depèn principalment del nou disseny que 

tindrà l’aplicació web. Si aquest nou disseny amb la usabilitat 

corresponent no és acceptat per la majoria dels usuaris que va dirigida 

l’aplicació, es podrà considerar un fracàs. 

 

 

3.2. Metodologies 
 

Per a la realització d’aquest treball, s’ha decidit seguir una metodologia Agile. En 

cada una de les iteracions, hi haurà implicat el desenvolupament d’una o més 

pantalles, depenent de la dificultat, amb el nou disseny de l’aplicació. Un cop 

desenvolupades, hauran de ser acceptades tant pel desenvolupador com pel 

director del projecte, i així poder donar la iteració per tancada i anar a la següent. 

D’aquesta forma ens podem centrar bé en algunes de les pantalles en particular 

i deixar-les completament per tancades un cop desenvolupades i acceptades. 

 

3.3. Mètode de validació 
 

Per anar fent un seguiment del projecte, s’aniran fent reunions presencials amb 

els directors del projecte cada dues setmanes, tot i que podrà variar depenent de 

la feina que toca fer i la disponibilitat de cada un. Aquestes reunions serviran 

principalment per validar la feina feta, per resoldre possibles dubtes, i per posar 

nous objectius de cara a la següent reunió. Fer reunions cada poc temps ajudarà 

a prevenir possibles errors i a tenir clar els passos a seguir en cada moment. 

 

3.4. Actualització de l’abast del projecte  
 

Un cop prorrogada l’entrega del projecte, degut a la falta de temps per culpa 

d’activitats externes no relacionades amb el projecte, les fases decidides en la 

primera versió de l’abast s’han vist modificades lleugerament. 

Pel que fa a les tres primeres fases, la de pensar i dissenyar els nous dissenys 

de les pantalles, la d’aprendre la nova tecnologia i la de l’implementació de les 

noves pantalles, no han patit cap canvi. En canvi, la quarta, que és la de connexió 

amb la API de l’aplicació, també s’ha realitzat durant el mateix període que les 

tres anteriors. 

Apart d’això, s’ha afegit una nova fase amb la nova interfície un cop l’aplicació 

ha estat acabada. És la fase de test d’usabilitat, en la qual un número total de 5 
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persones sense cap coneixement previ del funcionament de l’aplicació, han 

hagut de provar la nova interfície amb una sèrie de tasques per poder avaluar de 

forma més clara la seva usabilitat final. 

Pel que fa a les metodologies i mètodes de validació, han continuat sent de la 

mateixa forma que havien estat plantejades al principi del projecte. 
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4. Planificació 
 

L’elaboració del projecte, té una durada aproximada d’uns 4 mesos, tenint en 

compte la data d’inici del quadrimestre i la data d’entrega del projecte. 

Durant aquests quatre mesos, he intentat separar el projecte en 6 tasques 

principals, les quals, amb unes certes relacions de precedència entre elles, 

formaran la realització de la part pràctica que consta el projecte. 

Aquestes sis tasques seran les següents: 

 

- Disseny interfícies (1). La primera tasca, serà la de fer un nou primer 

disseny per a cada una de les pantalles que l’aplicació disposa, tot 

pensant amb el possible potencial que les tecnologies usades per a la 

implementació d’aquestes et podran aportar per maquetar la interfície. 

 

- Aprenentatge nova tecnologia. Aquesta tasca, anirà bastant en paral·lel 

amb la primera fase de disseny i implementació. Es tractarà d’aprendre, a 

partir de vídeo tutorials i articles, com funciona la nova tecnologia, en 

aquest cas Angular 2, per poder començar a preparar i desenvolupar el 

projecte. 

 

- Fase implementació interfícies (1). A partir dels primers dissenys ja fets 

i l’aprenentatge continu de la nova tecnologia, arriba la primera etapa 

d’implementació, amb l’objectiu d’intentar aplicar el disseny de paper en 

la interfície de l’aplicació. Aquesta etapa és important també per descobrir 

les possibles limitacions de la tecnologia a la hora de implementar la 

interfície. 

 

- Disseny interfícies (2). Un cop s’ha començat la fase d’implementació i 

ja s’ha intentat maquetar les pantalles, és molt probable trobar certes 

limitacions en la nova tecnologia o en la usabilitat per poder aplicar a la 

perfecció el primer disseny, per això, toca redissenyar les noves pantalles 

per poder completar-ho tot a la perfecció. 

 

 

- Fase implementació interfícies (2). Un cop les pantalles han estat 

redissenyades, ara si que toca acabar de maquetar bé cada una de les 

pantalles per poder donar per finalitzada la part visual del 

desenvolupament.  
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- Connexió amb la API. Un cop la part visual està acabada, toca lligar cada 

una de les funcionalitats de l’aplicació amb la API, per així poder deixar 

per acabat la nova versió de l’aplicació. 



Figura 1. Planificació inicial 

 



Un cop definides i delimitades totes les tasques, podem veure com només tenim 

una activitat crítica durant tot el projecte, cosa que ens dóna una mica més de 

tranquil·litat a la hora de començar a fer-lo. 

A partir del diagrama resultant, podem calcular un camí crític de 96 dies per a la 

realització total del projecte, una quantitat inferior a la data límit per poder-lo 

entregar, cosa que ens fa ser optimistes per poder-lo realitzar amb èxit. 

Com es pot veure amb les fletxes, es marquen un seguit de precedències [Final 

- Inici] per poder seguir de forma pautada tots els passos del projecte i anar 

controlant de forma adequada la correcte realització de cada un d’ells. 

 

4.1. Actualització de la planificació 
 

Amb la nova data d’entrega del projecte, la seva durada s’ha vist afectada, com 

és de suposar. La durada que inicialment era d’uns 4 mesos aproximadament, 

s’ha vist allargada fins als 8 mesos. 

En aquest període, es van definir 6 tasques principals per a l’elaboració del 

projecte, tot i que se n’ha afegit una de nova per a completar-l’ho.  

Aquesta nova tasca, es durà a terme un cop les altres 6 tasques estiguin 

finalitzades correctament. Es tractarà de fer unes proves d’usabilitat a 5 persones 

sense cap tipus de coneixement previ de l’aplicació, per dur a terme unes certes 

tasques per poder-ne avaluar la seva usabilitat. 

La única de les 6 tasques prèvies que es veu afectada és la de la connexió amb 

la API, que també es du a terme mentre es realitzen les altres tasques, a 

diferència de com s’havia plantejat inicialment, que es duia a terme un cop 

finalitzades la resta de tasques. 
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5. Gestió econòmica 
 

Aquest projecte consta d’uns costos directes per activitat que inclouen 

principalment els recursos humans necessaris per a la realització de les diverses 

activitats definides en la planificació temporal anterior. Encara que en la pràctica 

aquestes diferents tasques siguin realitzades per la mateixa persona, hem 

suposat hipotèticament que cada tasca correspon a un rol diferent, i per tant, 

cada un tindrà un preu de mercat. 

Els següents rols assignats serien els següents: 

- Cap de Projecte: 45€/Hora 

- Analista/dissenyador: 35€/Hora 

- Desenvolupador: 30€/Hora 

A partir d’aquí, ens podem trobar una sèrie de costos indirectes que afecten a la 

realització del projecte però que no són atribuïbles a la unitat del projecte. Tot i 

no tenir cap cost associat al software, ja que tot el que es farà servir serà lliure i 

gratuït, alguns dels costos que sí ens trobarem seran els següents: 

 

- Amortització del hardware. Un ordinador portàtil serà en principi, l’única 

eina que s’utilitzarà per a la realització del projecte. Podem suposar que 

l’ordinador té una vida útil de 5 anys i que durant els 5 mesos que dura el 

projecte, el 60% del seu ús anirà destinat en la seva realització. 

 

- Connexió a Internet. Per a la cerca d’informació i altres coses, serà 

necessari disposar d’una bona connexió a Internet. Utilitzarem una 

connexió ja contractada, i que el 20% de l’ample de banda consumit serà 

dedicat a la realització del projecte. 

 

- Impressions. L’entrega del projecte inclou el lliurament en paper de la 

memòria. Podem suposar que aquesta memòria constarà 

aproximadament d’unes 50 pàgines, amb un cost de 0,05€ per pàgina. 

 

- Curs tutorial. Per poder desenvolupar en bones condicions el projecte, 

utilitzant noves tecnologies com és el cas de Angular 2, es necessitarà 

una petita ajuda per poder començar a muntar i desenvolupar el projecte. 

Per això, es necessitarà l’ajuda d’algun curs online amb el cost de 10€. 

 

Reservarem una part del pressupost per a la partida de contingència, 

concretament un 12% de la suma de tots els costos directes i indirectes que 
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afecten a la realització del projecte per poder atenuar possibles errors 

d’informació incomplets o algun descuit. 

Apart de les diverses activitats que consta el projecte, solen formar part del 

pressupost activitats que formen part de plans B o alternatius pensats per poder 

gestionar de forma eficaç possibles imprevistos. Algun d’aquests imprevistos 

podrien ser els següents: 

- Avaria de l’ordinador. En cas que hi hagués algun problema amb 

l’ordinador, s’hauria de reparar, augmentant d’aquesta forma el cost total 

del projecte. Assignarem una probabilitat del 5% a aquest imprevist. 

 

- Retards. Durant la realització del projecte, poden sorgir problemes de 

qualssevol tipus que poden allargar el període de desenvolupament, cosa 

que suposaria hores extres d’analista i programador per pagar. 

Assignarem una probabilitat del 20% a aquest imprevist, i un possible 

retard de 10 dies en l’entrega. 

 

Un cop avaluats tots els possibles costos, podem fer un càlcul aproximat del 

pressupost total del projecte. 

 

Taula 1. Cost total del projecte 

 

5.1. Control de gestió 
 

Es mantindrà un registre amb les hores de feina realitzades durant les diferents 

tasques, per així poder veure si es sobrepassa el número d’hores planificades. 

Tot i això, les hores de recursos personals tindran un preu real de 0 €/Hora. 

Al final de cada iteració, serà quan es revisaran totes aquestes dades, per així 

poder corregir possibles desviacions en el transcurs del projecte. 

Un cop finalitzat el projecte, amb les dades reals sobre la duració del projecte, 

els recursos utilitzats i els possibles imprevistos, es farà el càlcul del cost real i 

es compararà amb el pressupost calculat prèviament aquí.  

Concepte Cost de mercat Cost estimat 

Costos directes 16.020€ 0€ 

Costos indirectes 130€ 130€ 

Contingència 1923,96€ 1923,96€ 

Imprevistos 240€ 45€ 
Total 18.313,96€ 2.098,96€ 
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Si el cost real fos major al calculat prèviament, s’hauria de mirar si aquesta 

diferència és deguda pels imprevistos sorgits i si aquesta diferència es pot cobrir 

amb la partida corresponent. Sinó, s’assignarà la partida de contingència a tal 

efecte. 

 

5.2. Actualització de la gestió econòmica 
 

Respecte als costos directes calculats inicialment, està clar que l’allargament del 

projecte ha fet que augmentin considerablement, per ser més precisos el doble, 

ja que la duració del projecte s’ha duplicat i per tant, els recursos humans 

necessaris per a les diverses tasques definides en la planificació hauran de 

treballar el doble d’hores de les previstes. 

Pel que fa als costos indirectes, només hi ha hagut un petit canvi que en la 

planificació inicial no es va tenir en compte. Es tracta dels costos per impressió, 

que queden anul·lats pel fet que l’entrega del projecte es podrà fer via on-line. 
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6. Sostenibilitat 
 

Per a la realització d’aquest apartat, s’han contestat un seguit de preguntes 

referents a la sostenibilitat del projecte. A partir d’aquí, n’hem extret una 

puntuació que ens ajuda a determinar la viabilitat del nostre projecte tant 

econòmicament, com social i ambientalment en forma de matriu, tot i que només 

per la part de la planificació. 

 

 Econòmica Social Ambiental Total 

Planificació Viabilitat 
econòmica 

Millora de la 
qualitat de vida 

Anàlisi de 
recursos 

 

Valoració 7 6 8 18 

Taula 2. Matriu de viabilitat 

 

 Econòmica 

És bàsic realitzar una avaluació de costos, tant material com de recursos humans 

per poder considerar si un projecte és viable econòmicament. Aquesta avaluació 

es pot trobar en l’apartat anterior, la qual té en compte el cost de reparacions del 

material i de desviacions de calendari. 

El seu cost estimat és realment baix ja que es tracta d’un projecte de naturalesa 

acadèmica, però el seu cost de mercat pot semblar relativament alt pel tipus 

d’aplicació que es tracta. És cert que aquest projecte es podria fer en menys 

temps, tot i que només seria possible o augmentant el nombre de personal, la 

qual comportaria un augment del cost, o realitzant el projecte a temps complet 

(8 hores el dia), cosa que resulta impossible per la disponibilitat del 

desenvolupador tot i que disminuiria el cost total del projecte. 

Per tant, el projecte respecte la viabilitat econòmica es mereix una valoració de 

7. 

 

 Social 

Aquest projecte pot tenir un impacte social per a qualssevol tipus d’empreses 

com pels autònoms. Tot i així,  per la dimensió i funcionalitats de l’aplicació, aniria 

més dirigit a empreses aviat petites, ja que els ajudaria molt en l’àmbit de gestió 

de projectes amb poc esforç, i de tenir controlades i equilibrades totes les 

tasques per fer en un futur pròxim a dintre de l’empresa. 
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Tot i això, l’actual existència d’aplicacions similars a la d’aquest projecte, podria 

fer que no hi hagués un gran impacte en la societat en general, o almenys a curt 

termini, per això valorarem el projecte respecte la millora en la qualitat de vida 

amb un 6. 

 

 Ambiental 

La realització d’aquest projecte no té un impacte molt gran respecte la dimensió 

ambiental. Durant totes les tasques a dur a terme, s’intentarà fer una bona gestió 

de la electricitat i altres recursos importants a fer servir que poden perjudicar el 

medi ambient, com per exemple no deixar l’ordinador engegat durant les hores 

de no ús. 

També es tracta d’un projecte que s’aprofita de recursos d’un projecte ja existent, 

estalviant així temps i diners de desenvolupament. Apart, al ser un producte 

software, no es requereix cap cost de fabricació ni cap matèria primera per la 

seva construcció. 

Per tot això, podem valorar el projecte respecte els recursos usats amb un 8. 
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7. Aplicació antiga 

 

7.1. Especificació 

 

7.1.1. Diagrama de casos d’ús 

 

A partir d’aquí, s’ha especificat un diagrama de casos d’ús per poder mostrar 

totes les funcionalitats que l’antiga aplicació permetia realitzar, i que s’explicaran 

posteriorment en les descripcions de les pantalles. 

L’únic actor que participarà en els casos d’ús és el cap de projecte, encarregat 

de dur a terme les  planificacions de les entregues d’un projecte i de gestionar 

els seus recursos. 

 

Figura 2. Diagrama de casos (Antiga aplicació)  
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7.1.2. Model conceptual 
 

En la següent figura, es mostren els principals conceptes que l’antiga aplicació 

Replan manejava. 

Per començar, com a objecte principal tenim el projectes, els quals contenen un 

conjunt d’entregues (Release). Cada una d’aquestes entregues, té assignat un 

nombre de recursos (Resource), els quals, disposen d’una sèrie d’habilitats 

(Skill) per poder desenvolupar les tasques (Feature) que els requereixin. 

A partir d’aquí, trobem que cada entrega pot tenir com a molt una planificació 

calculada. Aquesta planificació, està formada per un conjunt de jobs, que cada 

un és format per una tasca, amb la seva data d’inici i data fi. Aquests jobs, poden 

tenir dependències entre ells, que venen condicionades per les dependències 

que hi ha entre les tasques que formen aquests jobs. 

Entrant més en el càlcul de la planificació, es busca poder-ne obtenir una que 

maximitzi la suma de valor de negoci de les tasques planificades i que minimitzi 

la duració total de la implementació de l’entrega. Tot això sense violar cap 

restricció com que les tasques han de ser implementades per un recurs que té 

les habilitats necessàries, la disponibilitat setmanal del treballadors, les 

dependències entre tasques, i el nombre de setmanes de l’entrega. 
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Figura 3. Model conceptual (Antiga aplicació). Disponible a: 
http://www.essi.upc.edu/dameller/publications/TFG.miquel.xamani.pdf  
 

 

7.2. Disseny extern (Pantalles) 
 

A continuació, amb l’ajuda d’algunes captures de pantalla, veurem per sobre 

com era la interfície de l’antiga aplicació a millorar, per poder veure i comparar 

posteriorment, els canvis aplicats en la realització del projecte. 

 

http://www.essi.upc.edu/dameller/publications/TFG.miquel.xamani.pdf
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Pantalla Principal 

Figura 4. Pantalla principal (Antiga aplicació) 

Aquesta és la pantalla principal de l’aplicació, on es troben llistades totes les 

tasques i les entregues, amb algunes de les seves característiques. En aquesta 

pantalla és on es pot afegir noves releases, o assignar les tasques creades a 

una de les releases. Com podem veure, és una pantalla molt pobre a nivell visual 

i amb la distribució de la informació poc intuïtiva. Apart, la col·locació dels seus 

únics dos botons no és la més adequada. 

 

Pantalla de configuració del projecte 

 Figura 5. Pantalla de configuració del projecte (Antiga aplicació) 

En aquesta pantalla, és on es pot fer qualsevol acció respecte als recursos i 

habilitats que conté el projecte, tant afegir, editar o eliminar. També és on es 

poden editar les característiques bàsiques del projecte. L’estructura d’aquesta 

pantalla es prou bona, tot i que intuïtivament, pot ser una mica complicat de veure 

el funcionament d’algunes de les funcionalitats que aborda aquesta pantalla. Per 

la banda visual, continua sent molt pobre com l’anterior, amb molt poc color. 
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Pantalla planificació 

 Figura 6. Pantalla planificació (Antiga aplicació) 

Per últim, veiem la pantalla on es mostra la planificació d’una entrega. Per 

començar, podem veure com la presentació de la planificació és molt poc 

atractiva visualment, amb un to de color molt monòton. A sota, en el llistat de 

tasques, on es poden editar i eliminar, podem veure com la informació està ben 

organitzada, tot i que els seus estils són més que millorables. Apart, la 

combinació de colors no ajuda a tenir una interfície agradable per a l’usuari. 
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8. Especificació 
 

8.1. Diagrama de casos d’ús 
 

D’acord amb les noves funcionalitats que s’han desenvolupat per a la nova 

interfície de l’aplicació, s’ha tornat a crear un nou diagrama de casos d’ús que 

clarament surt més extens que la versió anterior.  

Com en l’anterior versió, l’únic actor que participarà en el diferents casos d’ús 

serà el cap de projecte. 

Aquí subdividirem cada una d’aquestes accions per pantalles: 

- Pantalla de selecció de projectes 

o Crear Projecte 

o Eliminar Projecte 

 

- Pantalla principal del projecte 

o Crear tasca 

o Editar tasca 

o Eliminar tasca 

o Crear entrega 

o Editar entrega 

o Eliminar entrega 

o Assignar tasca a l’entrega 

 

- Pantalla de configuració del projecte 

o Editar característiques del projecte 

o Crear recursos 

o Eliminar recursos 

o Editar recursos 

o Crear habilitats 

o Eliminar habilitats 

 

- Pantalla planificació 

o Forçar nova planificació 

o Obtenir planificació anterior 

o Eliminar tasca (Assignades o no assignades a la planificació) 

o Editar tasca (Assignades a la planificació) 
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Figura 7. Diagrama de casos d’ús (Nova aplicació) 
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8.2. Model conceptual 
 

Pel que fa al model conceptual de l’aplicació, no ha tingut cap canvi respecte a 

la versió anterior del Replan. Es continuen utilitzant els mateixos conceptes que 

es tenien fins ara, ja que cap d’ells s’han vist modificats durant el 

desenvolupament de la nova interfície, tant a nivell de classe com a nivell 

d’atributs. 

 

Figura 8. Model conceptual (Nova aplicació). Disponible a: 
http://www.essi.upc.edu/dameller/publications/TFG.miquel.xamani.pdf  
 

 

  

http://www.essi.upc.edu/dameller/publications/TFG.miquel.xamani.pdf
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9. Disseny extern 

 

9.1. Pantalles (Primera versió) 
 

Primer de tot, mostrarem les primeres versions que es van dissenyar quan es 

va començar el projecte, unes versions allunyades de com han acabat 

finalment, però que mica en mica han sigut remodelades per arribar a les 

versions finals. Aquí només mostrarem les imatges, fetes amb un programa 

per a mockups. En el següent apartat, amb les versions finals, s’explicarà 

amb més detall cada un dels canvis realitzats. 

 

Pantalla principal 

 Figura 9. Pantalla principal (Primera versió) 
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Pantalla de configuració del projecte 

Figura 10. Pantalla de configuració del projecte (Primera versió) 

 

Pantalla planificació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pantalla planificació (Primera versió) 
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9.2. Pantalles (Versió final) 
 

A partir d’aquí, ja començarem a explicar les versions finals de cada una de les 

pantalles que formen l’aplicació, comentant els diferents canvis d’estils i 

funcionalitats que s’hi han aplicat. 

 

Pantalla selecció de projectes 

Figura 12. Pantalla selecció de projectes (Nova aplicació) 

 

El primer gran canvi en funcionalitats que la nova aplicació Replan suporta 

respecte la versió antiga, està en la gestió de projectes, ja que a diferència 

d’abans, ara l’aplicació permet crear nous projectes i eliminar-los d’una forma 

fàcil i intuïtiva amb l’ajuda d’icones. Aquests projectes, es mostren amb un 

“Carrousel”, un component bootstrap que va mostrant periòdicament cada un 

dels projectes ja creats. Pel que fa a l’elecció de colors, s’ha triat una combinació 

de verds agradables per a la vista. Aquest conjunt de colors serà el que 

predominarà en tot el conjunt de pantalles. 

En tota l’aplicació, per a les funcionalitats de crear i editar els diferents conceptes 

que composen l’aplicació, s’ha decidit la utilització de modals, ja que és una 

forma senzilla i ràpida per poder editar o crear la informació que conté cada 

element. D’aquesta manera l’usuari s’estalvia de canviar de pàgina per fer aquest 

tipus d’accions. 

També s’ha afegit un “loading” que es mostra sempre que es fa una crida a la 

API i es necessita un temps d’espera. Aquesta característica no hi era en 

l’anterior aplicació, i quedava molt poc intuïtiu per a l’usuari, ja que semblava que 

l’aplicació no estava fent res quan realment s’estava executant una crida. 
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Pantalla principal del projecte 

Figura 13. Pantalla principal del projecte (Nova aplicació) 

 

Pel que fa a la pantalla principal del projecte, on es visualitzen les seves tasques 

i entregues creades, s’ha intentat mantenir l’estructura que hi havia abans però 

millorant la visualització de les seves funcionalitats. Com en tota l’aplicació, s’ha 

fet ús d’icones per mostrar cada una de les funcionalitats, com les de crear, editar 

i eliminar tasques i entregues. Apart d’això, també s’han utilitzat icones per a una 

millor visualització de les dades més significatives de les tasques, com és la seva 

prioritat i el nivell d’esforç. En el cas de l’esforç, s’ha partit en tres nivells diferents.  

Un altre aspecte que s’ha millorat, és en la visualització de l’acció de “Drag and 

Drop” a l’hora d’assignar una tasca a la feature, ja que en la versió antiga no era 

possible visualitzar de forma clara sobre quina entrega estaves quan estaves 

arrossegant una tasca. 

Aquesta característica de “Drag and Drop”, s’ha afegit al llarg de l’aplicació en 

altres funcionalitats, com quan es vol assignar dependències a alguna tasca, 

assignar habilitats requerides a una tasca, assignar recursos a una entrega, o 

assignar habilitats als recursos. 

Com també es pot observar en la pantalla, s’ha afegit una barra de navegació a 

la part superior per poder tenir una navegabilitat més senzilla i clara entre les 

diferents pantalles, cosa que en l’anterior aplicació no era possible. També s’ha 

afegit una icona de “Exit” per poder sortir del projecte actual i anar de nou a la 

pantalla de selecció de projectes. 
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Pantalla de configuració del projecte 

Figura 14. Pantalla de configuració del projecte (Nova aplicació) 

 

Respecte a la pantalla per a la configuració del projecte, s’ha modificat per 

complet l’estructura que hi havia en l’antiga aplicació. S’ha posat molt més de 

color, i s’ha continuat utilitzant icones per a la realització de les principals 

funcionalitats.  

Pel que fa als recursos, també s’han utilitzat diferents colors per representar la 

disponibilitat que aquests tenen. En aquest cas, s’han pintat en vermell els 

recursos amb disponibilitat entre [0 – 25], en groc entre [26 – 50], i en verd entre 

[51 – 100]. 
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Pantalla planificació 

   Figura 15. Pantalla planificació (Nova aplicació) 

 

Per últim, la pantalla de la planificació també ha patit un gran canvi respecte a la 

versió anterior. Principalment, perquè en aquesta nova versió s’ha afegit molta 

més informació sobre els aspectes relacionats amb la planificació que abans no 

es mostraven, com és el gràfic de la disponibilitat dels recursos assignats a 

l’entrega, en el qual es mostra la seva disponibilitat total i la disponibilitat gastada 

en aquesta entrega. També es mostra la taula amb una llista de les tasques que 

no s’han pogut assignar en la planificació calculada. 

En aquesta pantalla, també s’ha afegit molt més de color respecte a l’anterior, i 

s’han col·locat els dos botons per generar una nova planificació i recuperar la 

planificació anterior, en un lloc més visible per a la seva importància que tenen. 
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Per a la visualització dels tres primers gràfics, el de la planificació, els de 

dependències entre tasques i el de disponibilitat dels recursos, s’ha utilitzat un 

pluggin de Google Charts ja que és molt fàcil d’utilitzar i et proporciona uns 

resultats molt visuals. 

Un cop s’elimina una tasca, ja sigui una de les assignades a la planificació o no, 

aquesta no queda borrada del sistema, sinó que es desassigna de l’entrega 

actual i passa a estar en el llistat de tasques disponibles per assignar, de la 

pantalla principal del projecte. 

  



35  

 

10. Disseny tecnològic 
 

10.1.  Arquitectura del Replan 
 

L’arquitectura de l’aplicació Replan, que es mostra en la següent figura, 

consisteix en dues parts principals: un dashboard per a la part de front-end, 

que és la part que s’ha treballat en aquest projecte, i servei backend. Aquest 

últim, està dividit en dos serveis diferents, el controlador que maneja totes les 

comunicacions i les necessitats de persistència, i el controlador optimizer, 

que executa la funcionalitat principal de l’aplicació. El fet de tenir aquesta 

separació genera un conjunt de beneficis.  

Per començar, com que el controlador optimizer requereix de més potència 

computacional, sent un servei independent fa que es pugui moure a una 

màquina dedicada. Després, facilita la possibilitat de tenir vàries 

implementacions independents del servei optimizer i el controlador pot fer 

servir la més apropiada en cada cas. Per instància, podem tenir un servei 

optimizer més adequat per situacions amb moltes restriccions i un altre que 

és més adequat per situacions amb molts recursos. A més, el controlador 

ofereix una API separada que permet eines externes, com ara sistemes de 

suport a la decisió, per alimentar el Replan amb llistes de funcions 

prioritzades que s'han de promulgar. 

Figura 16. Arquitectura del Replan. Disponible a: 

http://www.essi.upc.edu/dameller/publications/ameller2017-saner-demo.pdf  

http://www.essi.upc.edu/dameller/publications/ameller2017-saner-demo.pdf
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10.2.  Eines de desenvolupament 
 

Pel desenvolupament i seguiment del projecte, s’ha fet ús d’un conjunt 

d’aplicacions que han ajudat en la comoditat de la seva realització. Aquestes 

aplicacions o eines són les següents: 

- Angular 2. Com a framework de treball, s’ha decidit aquest ja que ofereix 

unes prestacions molt orientades a la part front-end, és a dir, més 

relacionat amb la interfície de l’aplicació. Tot i això, d’aquesta tecnologia 

se’n parlarà en una secció posterior. 

 

- BitBucket. Per poder tenir un control de versions en el projecte, vaig triar 

aquesta aplicació ja coneguda, gratuïta i utilitzada al llarg de la carrera per 

tenir-hi un repositori privat on guardar el codi font de l’aplicació. 

 

-  Swagger Editor. Vaig triar aquesta pàgina web per poder tenir la 

documentació de la API que fa servir l’aplicació ben estructurada i fàcil de 

consultar. 

 

- Visual Studio Code. Com a editor de text, vaig triar aquesta aplicació que 

és bastant recent, ja que té una interfície agradable i certes 

característiques que fan que tingui una millor usabilitat pels programadors, 

respecte a altres com pot ser el Sublime Text. 

 

 

10.3.  Anàlisi d’alternatives 
 

Pel desenvolupament general del projecte, al començament es van analitzar 

diferents opcions, de les quals al final es va decidir optar per la del framework 

d’Angular 2.  

Una de les altres opcions que hi havia era la d’utilitzar directament HTML5, 

CSS3 i JavaScript pur per muntar l’aplicació des de 0, però al final es va 

decidir optar per utilitzar un framework amb una estructura ja inicial i molt 

orientat a la part d’interfície web, cosa que ajudava molt en certs aspectes del 

desenvolupament.  
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10.4.  Tecnologia Angular 2 
 

Aquest framework està sent molt comentat i valorat últimament, sobretot en 

temes de desenvolupament d’aplicacions web. 

El que realment ha revolucionat aquest framework de treball han sigut els Web 

Components, que permeten estendre el HTML a la nostra manera, és a dir, ens 

permeten crear etiquetes personalitzades que encapsulen el contingut del HTML, 

el comportament en TypeScript i l’estil en CSS.  

He aprofitat aquesta característica a la hora de crear les diverses pantalles, ja 

que cada pantalla era un component diferent, amb el seu fitxer HTML i TypeScript 

propi. Pel que fa als estils, n’he usat un de comú per a tots, en comptes d’un 

específic per a cada Component, ja que hi havia molts estils compartits entre ells.  

També he creat un component compartit, que estava inserit en vàries de les 

pantalles. Aquest component era el que formava la barra de navegació, així no 

he hagut de replicar codi en els diferents components que la contenien. 

Dintre la jerarquia de carpetes que el framework ens ofereix, podem trobar algun 

fitxer o carpeta molt útil i utilitzat per part meva pel desenvolupament del projecte. 

Alguns d’aquests són els següents: 

- App.constant.ts. Fitxer on guarda totes les variables constants (com per 

exemple, els valors límits per determinar l’esforç d’una tasca o la 

disponibilitat d’un recurs, o el “path” principal de la API) i que és accessible 

des de qualssevol component de l’aplicació. 

 

- Package.json. Fitxer Json on es poden definir moltes de les 

característiques del projecte a nivell de compilació i desplegament. És on 

es poden assignar totes les dependències que té tant en l’entorn de 

desenvolupament com en l’entorn de producció, tots els scripts a executar 

en les diverses comandes de la consola, entre d’altres. 

 

- Carpeta node_modules. Carpeta on es guarden tots els pluggins i 

llibreries que el projecte fa servir. Hi ha una gran quantitat que es generen 

a l’inici per defecte, però d’altres que es poden instal·lar a mida que els 

vas necessitant per implementar alguna funcionalitat concreta. Alguns 

dels principals pluggins i llibreries que he hagut d’instal·lar en el meu 

projecte, han sigut pel “Drag and Drop”,  pel control i validació de 

formularis, pel disseny de la web (Bootstrap), pels estils de les icones 

(font-awesome), per algun estil de lletra (Google Fonts), i pels gràfics de 

la pantalla de la planificació (Google Charts). 
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- Carpeta Services. Carpeta accessible per a tots els components on es 

guarden els “Serveis” que l’aplicació utilitza. En aquest cas, la carpeta està 

composta pel fitxer “replanAPI.service.ts”, que és on estan guardades 

totes les crides per la comunicació amb la API, i pel fitxer 

“globaldata.service.ts”, que vaig decidir-lo crear aquí per poder guardar 

alguna variable global, així es podia accedir des de qualssevol lloc. 

 

 

Com podeu adonar-vos, s’està parlant tota l’estona de TypeScript en comptes 

del llenguatge JavaScript que tothom coneix. El fet és que aquest framework 

utilitza el TypeScript, un llenguatge desenvolupat per Microsoft que assumeix 

totes les millores i propostes del JavaScript estàndard més avançat, i a més, 

aporta tipus de variables, una de les principals raons per les quals va ser el 

llenguatge elegit per aquest framework. 

Durant el desenvolupament del projecte, per poder anar provant totes les coses 

que s’anaven fent, es feia a partir del servidor local que el Angular 2 ofereix. És 

un servidor connectat al port 4200, que s’executava amb la línia de comanda “ng 

serve” a la consola. Un cop executada la comanda, començava el procés de 

compilació i es llançava l’aplicació en el servidor local. Una característica molt 

còmode que això oferia, és que a la mínima que es guardava algun canvi en el 

projecte, el propi framework recompilava la solució i recarregava la pàgina del 

servidor local per poder veure immediatament els nous canvis realitzats. Això 

agilitzava en gran manera el procés de desenvolupament. 
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11. Desplegament del projecte 
 

Per a fer el desplegament de la nova aplicació web, es va decidir utilitzar Heroku, 

una eina de computació en el Cloud, gratuïta i ja utilitzada prèviament, que 

permet no tenir-se que preocupar per la infraestructura, i així només concentrar-

se en l’aplicació. 

El fet de tenir l’aplicació on-line, també m’ha permès poder fer més testos sense 

haver d’utilitzar el servidor en local, com s’havia fet durant el període de 

desenvolupament. 

La URL on ha quedat penjada la nova aplicació és la següent: http://supersede-

replan.herokuapp.com  

 

11.1.  Desplegament en local del projecte 
 

Per a poder desplegar el projecte en un ambient local, s’han de seguir uns 

passos molt senzills i ràpids de fer: 

1. Primer de tot, és necessari instal·lar el node.js a l’ordinador. Es pot fer 

senzillament des de la seva pàgina oficial: https://nodejs.org/en/download 

 

2. Clonar el projecte del repositori BitBucket. Aquest repositori es troba en la 

següent URL: https://bitbucket.org/sergiorra/replan  

 

3. Un cop baixat el projecte dins d’una carpeta de l’ordinador, s’ha d’obrir la 

consola, anar fins a la carpeta arrel del projecte, i allà, executar la comanda 

de “npm install”, per així instal·lar en el projecte totes les dependències 

necessàries per poder executar-lo. Un cop fet això, ja es pot treballar amb 

tota tranquil·litat, podent provar l’aplicació en el servidor local i executant tota 

la resta de comandes disponibles. 

  

http://supersede-replan.herokuapp.com/
http://supersede-replan.herokuapp.com/
https://nodejs.org/en/download
https://bitbucket.org/sergiorra/replan
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12. Usabilitat 

 

12.1. Test d’usabilitat 
 

Per a poder avaluar els resultats de la nova aplicació del projecte d’una forma 

coherent i real, es va decidir fer unes proves d’usabilitat a 5 persones sense 

cap tipus de coneixement previ sobre el funcionament de l’aplicació.  

El procediment que es seguia en cada cas, era la presentació de l’aplicació a 

cada persona, on s’explicava què era i perquè servia, i a partir d’aquí, se l’hi 

donava un full amb un total de 14 tasques a realitzar en l’aplicació, sense cap 

tipus d’ajuda externa. 

Seguidament, es mostra la plantilla que es va fer servir per aquestes proves 

d’usabilitat. 
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Test d’usabilitat 

 

1. Crea un projecte amb les següents dades 

 

Name Effort Unit 
Hours per 
Effort Unit 

Hours per week and full 
time resource 

Description 

Test Hour 1 40 
Test Release 

Planner 

 

2. Afegeix un nou Skill al projecte amb les següents dades 

 

Name Description 

Java Java Programming Language 

 

 

3. Afegeix un nou Resource al projecte que tingui assignat el Skill creat 

anteriorment i amb les següents dades: 

 

Name Availability 

Jordi 70 

Margalida 80 

 

 

4. Edita la disponibilitat (Availability) del resource creat amb el següent nou 

valor: 

 

Availability 

80 

 

 

5. Crea quatre noves features al projecte que tinguin com a Skill requerit el 

que s’ha creat anteriorment, i amb els següents valors: 

 

Name Effort Priority Deadline 

New Login 25 2 31/10/2017 

Icon Style 14 1 27/10/2017 
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Navbar 20 4 20/10/2017 

API Call 18 3 25/10/2017 

 

6. Afegeix la feature “Icon Style” com a dependència de la feature “Navbar”. 

 

7. Crea una nova release assignant els resources creats anteriorment i 

amb els següents valors: 

 

Name Starts at Deadline Description 

October Release 01/10/2017 31/10/2017 October Plan 

 

 

8. Assigna les quatre features creades anteriorment a la release recent 

creada. 

 

9. Visualitza la planificació de la release creada. 

 

 

10.  Intenta entendre els diversos gràfics que apareixen.  

 

11.  Modificar el valor de l’effort per a la feature amb el nom “Icon Style” de 

la planificació. 

 

 

Antic Valor Nou Valor 

14 8 

 

12.  Genera una nova planificació 

 

13. Torna a recuperar la planificació anterior. 

 

14.  Elimina la feature amb el nom de “Icon Style” de la planificació. 
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Respostes 

Per a cada tasca, selecciona amb una creu el nivell de dificultat que s’ha trobat 

per resoldre-la.  

 

# Tasca Molt difícil 
Bastant 
difícil 

Normal Bastant fàcil Molt fàcil 

#1      

#2      

#3      

#4      

#5      

#6      

#7      

#8      

#9      

#10      

#11      

#12      

#13      

#14      

Taula 3. Plantilla dels resultats de les probes d’usabilitat 
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Resultats 

Un cop realitzades les proves a les 5 persones, observant els resultats, podem 

veure que majoritàriament, les tasques a realitzar s’han dut a terme amb bastanta 

facilitat. A continuació, es mostra la taula amb els resultats més votats en cada 

tasca. 

 

# Tasca Molt difícil 
Bastant 
difícil 

Normal Bastant fàcil Molt fàcil 

#1     x 

#2   x   

#3    x  

#4     x 

#5    x  

#6   x   

#7    x  

#8   x   

#9     x 

#10    x  

#11   x   

#12     x 

#13     x 

#14     x 

Taula 4. Resultats de les probes d’usabilitat 

 

 

Recomanacions dels usuaris 

Observant els comentaris dels diferents usuaris respecte les tasques, hem pogut 

observar com alguna de les funcionalitats no són totalment intuïtives de bon 

començament, sense coneixement de l’aplicació. 

Les que més s’han comentat són les següents: 

- En la pantalla de selecció de projecte, ha estat difícil trobar el projecte 

creat recentment, ja que amb el Carrusel, no es poden visualitzar tots 

alhora. 
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- Hi ha problemes de confusió a l’hora d’assignar una habilitat del projecte 

a les habilitats del recurs, ja que no queda prou clar que s’ha d’arrossegar 

d’una àrea a l’altra. Tot i això, un cop realitzat, la resta de funcionalitats 

amb el mateix funcionament es porten a terme correctament. 

 

- Els noms “Home” i “Project” de la barra de navegació poden portar 

confusió en el moment de saber per a què serveix i cap a on porta cada 

enllaç. 

 

- És difícil d’entendre el significat de dependència d’una tasca. 

 

- Pot costar d’entendre l’acció a fer a la hora d’assignar una tasca a 

l’entrega, ja que la majoria d’usuaris creu que s’ha d’assignar anant a 

l’edició de la tasca, en comptes d’arrossegar-la cap a l’àrea de l’entrega. 

 

- És difícil d’interpretar el significat de l’esforç (Effort) d’una tasca. 

 

 

Millores en l’aplicació 

Un cop observats els comentaris dels usuaris, s’ha intentat modificar l’aplicació 

per poder satisfer algunes de les recomanacions que van donar. Tot i això, 

algunes d’aquestes, com les d’entendre el significat de les dades, no s’han pogut 

millorar perquè és un tema que s’aprèn una vegada vas treballant amb l’aplicació. 

Un canvi que sí que s’ha pogut dur a terme, és en els noms de la barra de 

navegació. En comptes de “Home” i “Project”, es van canviar pel valor de 

“Project” i “Settings”, com alguns dels usuaris van suggerir. 
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12.2. Implementacions futures 
 

Durant la realització del projecte, es van definir una sèrie de funcionalitats de les 

quals, se sabia amb molta probabilitat que no es podrien implementar per la 

limitació del temps del projecte, però que serien molt útils per continuar millorant 

l’aplicació. 

Les funcionalitats que al final no s’han pogut desenvolupar són les següents: 

- Poder assignar alhora més d’una tasca a una entrega. 
 

- Afegir un buscador de projectes, tasques o entregues, en el cas de que 

n’hi hagin molts de creats. 

 

- Filtres per buscar tasques per esforç o prioritat. 

 

- Poder desseleccionar tasques seleccionades en la planificació. Aquesta 

funcionalitat de moment no és factible ja que Google Charts no ho permet.   

              

- Fer les pantalles més responsive per poder suportar més plataformes 

diferents. 
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13. Conclusions 
 

Un cop donat per finalitzat el projecte, ens podem adonar que els objectius fixats 

a l’inici s’han assolit de forma satisfactòria.  

Amb els resultats extrets en les probes realitzades a diferents usuaris, s’ha pogut 

verificar la millora en l’aspecte d’usabilitat i interfície de l’eina Replan, una eina 

que fins ara mancava de una interfície intuïtiva i agradable de cara a l’usuari final.  

Una vegada desenvolupada la nova aplicació, s’ha obtingut una eina que permet 

als usuaris gestionar i planificar totes les seves entregues de Software d’una 

forma més senzilla i ràpida que abans, i a més, amb un nivell de detall superior 

a l’anterior eina. 

 

Durant el desenvolupament del projecte, s’han pogut aplicar diversos conceptes 

i tècniques relacionades amb l’Enginyeria del Software, com pot ser els 

diagrames de casos d’ús, l’ús d’APIs, el disseny d’aplicacions, probes 

d’usabilitat, o la gestió d’un projecte. 

Apart d’això, també s’ha treballat amb una tecnologia completament nova per 

part meva, com és angular 2. I que a més, portava incorporat el llenguatge 

TypeScript, mai utilitzat durant els quatre anys del grau d’Enginyeria Informàtica. 

Això m’ha suposat un repte ja que ha requerit tot un treball d’auto aprenentatge 

per part de la tecnologia i el llenguatge en si. 

 

Tot i donar el treball per acabat, el desenvolupament de la part d’interfície de 

l’eina Replan pot anar seguint desenvolupant-se.  

Com hem comentat en l’apartat de futures implementacions, hi ha una sèrie de 

funcionalitats que millorarien la seva usabilitat en el cas de que es volguessin 

implementar. 

També crec, que si es treballés en la millora de la API que el Replan es connecta, 

es podrien aconseguir uns resultats molt millors en temes de funcionalitats, ja 

que en algun moment m’he trobat una mica limitat per aquesta banda. Es podrien 

incorporar noves dades o crides que fins ara no eren possibles,  que ajudarien a 

poder desenvolupar una següent actualització de l’interfície del Replan.  
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