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1 Introducció

1.1 Contextualització

Aquest  projecte es realitzarà com un treball  de final  de grau dintre de l’especialitat  de

l’enginyeria  de software a la  Facultat  d’Informàtica  de Barcelona.  Aquest  problema engloba a

l’associació  Amnistia  Internacional  a  Catalunya[1] i  pretén  simplificar  un  problema  a  l’hora

d’emmagatzemar les dades sobre les persones que tenen relació amb ells.

L’Objectiu del projecte és oferir una solució al seu problema oferint una base de dades

centralitzada  on  s’emmagatzemarà  tota  la  informació  necessària  amb  un  software  per  poder

accedir a aquesta base de dades de forma fàcil i senzilla.

1.2 Stakeholders

En aquest apartat passarem a parlar sobre els principals beneficiaris d’aquest projecte i

quin és el seu paper dins d’ell.

1.2.1 Amnistia Internacional Catalunya

En aquest projecte es pretén dissenyar i desenvolupar un sistema per aquesta associació;

per tant, farien el paper de client i, al mateix temps, de beneficiaris principals; ja que són els que

utilitzaran el seu resultat. Dins d'aquesta associació tenim els següents rols:

• Responsable de comunicació

• Responsable d'administracions i finances

• Responsable de relacions institucionals

• Coordinadora

Aquestes persones seran les que l'utilitzaran en un futur i són els principals beneficiaris

dins de l'associació.

1.2.2 Director del projecte

El director del projecte formarà part del seu desenvolupament guiant al desenvolupador per

a què tot surti bé.

1.2.3 Desenvolupador

Com aquest projecte forma parte del treball de final de grau del desenvolupador, aquest

passa  a  ser  un  beneficiari  del  projecte  ja  que  li  permetrà  acabar  la  carrera  i  rebre  el  títol

universitari.
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1.3 Motivació

Hi han diversos motius pels quals he escollit aquest projecte i els expondré a continuació.

A nivell personal, tota la vida m'ha agradat ajudar a altres persones, sempre i quan sigui

possible,  i  amb  aquest  projecte  se  m'ha  donat  l'oportunitat  d'ajudar  a  l'associació  Amnistia

Internacional  Catalunya.  No només ajudar-los,  sinó  que tinc  l'oportunitat  de  fer  un projecte  a

mesura i satisfer les seves necessitats.

A nivell professional, em va cridar l'atenció el poder treballar sobre una base de dades, ja

que va ser un tema que em va interessar quan ho vaig fer a la carrera. Un altre aspecte que també

em va agradar, és treballar sobre una pàgina web, ja que en l'actualitat són molt importants per al

nostre dia a dia i tenen molt potencial a l'hora d'utilitzar-les en un projecte.

Adicionalment m'interessa molt la comunicació amb persones fora de l'entorn informàtic, ja

que crec que és molt important per adquirir coneixements que no es transmeten durant els estudis

acadèmics. Això implica no només parlar amb aquestes persones sobre temes informàtics, sinó a

més  veure  quina  és  la  seva  visió  sobre  aquest  tipus  de  projecte,  estic  segur  que  aquesta

informació em serà útil en un futur.

Aquests són els principals motius que m'han portat a escollir aquest projecte en comptes

d'un dels altres.
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2 Estat de l’art

2.1 Amnistia Internacional Catalunya en l’actualitat

En aquest  apartat  parlaré quin és l’estat  d’Amnistia  Internacional  Catalunya pel  que fa

referència a les dades que guarda i com les guarda.

Actualment, Amnistia Internacional Catalunya no té una base de dades centralitzada, sinó

que cadascú guarda les dades que necessita personalment. A més, cada día, arriba informació

nova des d’Amnistía Internacional Madrid que s’ha d’actualitzar en format txt. Aquesta informació

només és vàlida durant un dia. Aquest és un procés costós, ja que cadascú hauria de canviar les

seves dades. Llavors, s’opta per unificar-les quan es necessiten  amb les dades actuals. 

Adicionalment, hi ha dades que s’han de guardar en uns documents apart. Dintre d’aquest

cas són totes aquelles persones que apareixen en les fotos d’Amnistía Internacional Catalunya,

que han de donar el seu permís per poder sortir en elles. En cas de no tenir aquesta informació

podría portar problemes a la pròpia associació. I, a més, també tenim el cas de les donacions, ja

que actualment no hi ha forma d’extreure cap històric d’elles.

Aquest sistema per guardar dades té diversos problemes. Aquest problemes són:

2.1.1 Diferents formats

Cada  persona  dins  d’Amnistia  Internacional  guarda  les  dades  com  ell  creu  que  és

convenient per la seva feina. No hi ha cap plantilla o estándar a l’hora de guardar-les. Això pot

donar problemes a l’hora de compartir dades. Per exemple, es guarden les dades en un xcel, doc

o un txt.

2.1.2 Diferents atributs

No només canvia el format amb el que guarden les dades, sinó que també canvia quins

són els atributs que guarden. Això, com en l’apartat anterior, dóna problemes a l’hora de compartir-

les ja que al guardar-les d’aquesta manera, les dades que potser podrien ser iguals, les guarden

de forma diferent, per tant, són dades diferents i més difícils de compartir. Per exemple, es pot

trobar  casos  de  cognoms que  es  guarden  els  dos  en  diferents  columnes  o  en  una  mateixa

columna.
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2.1.3 Multiplicitat i incertesa de les dades

Al no ser una sola base de dades, si més d’un treballador vol insertar la mateixa persona

per  després  accedir  a  ella,  tots  els  treballadors  hauran  d’insertar-la.  Això  també  pot  donar

problemes a l’hora de modificar dades, ja que normalment no es notifiquen els canvis a totes les

persones que han inserit aquesta dada i fa que hi hagi dades errònies, i que a l’hora d’utilitzar les

dades és possible que aquestes no siguin correctes.

2.1.4 Problemes judicials

En cas de publicar una fotografia on apareix una persona de la que no es té el permís

podría portar problemes a l’associació. Però, aquest problema també pot aparèixer en el cas de

que no trobessin el permís d’aquesta persona si fos necessari. Per tant, és molt important portar

un control sobre quines persones apareixen en cada foto, i  el permís a Amnistia Internacional

Catalunya per publicar-la.

2.2 Objectius principals

Una vegada vistos els principals problemes, amb aquest  projecte es pretén trobar una

solució  de  software  centralitzant  la  base  de  dades.  Adicionalment,  pot  oferir  unes  altres

característiques com, per exemple, accés des de qualsevol ordinador amb Internet.

L’objectiu d’aquest projecte és facilitar una solució software on es pugui centralitzar totes

les dades relacionades amb l’associació amb les següents característiques.

• Evitar multiplicitat a les dades.

• Tenir les dades actualitzades.

• Evitar problemes de compatibilitat a l’hora de compartir dades.

• Facilitar la compartició de les dades.

• Evitar errades a les dades.

• Emmagatzemar les dades amb el nivell de protecció necessari.

• Tot el software utilitzat per fer el sistema haurà de ser Software Lliure
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2.3 Objectius específics

A més, aquest projecte té els següents subobjectius per tal de complir l’objectiu principal:

• Analitzar les necessitats de l’associació.

• Estudiar i seleccionar quina és la base de dades més adient pel nostre sistema software. 

• Dissenyar una base de dades que satisfaci les necessitats de l’associació.

• Analitzar el nivell de protecció necessari per cada tipus de dada.

• Dissenyar una aplicació web per facilitar l’accés a les dades. Aquest disseny s’ha de poder

utilitzar fàcilment.

• Elaborar proves i fer les correccions necessàries.

2.4 Competència

En aquest apartat veurem quines altres empreses poden fer un software similar i què fan a

l’hora d’oferir-lo. Ho dividirem en dos grups, solucions basades en ERPs i solucions per ONGs i

associacions sense ànim de lucre.

2.4.1 Basats en ERPs

En aquest primer grup, estan les solucions basades en ERPs amb característiques similars

al nostre sistema. A continuació veurem uns exemples:

2.4.1.1 SAP[2]

SAP és un sistema informàtic que permet a les empreses administrar molts aspectes que

necessiten  com  són  els  recursos  humans,  financers-contables,  productius,  logístics,...  Grans

empreses arreu del món utilitzen SAP per gestionar totes les fases del seus models de negoci.

SAP proposa obtenir  la satisfacció del  client  i  dels empleats,  creixement de l’empresa,

informació online i integració. Gràcies a aquesta integració, SAP està dividit en diferents mòduls

que funcionen independentment i així es pot moldejar a les necessitats de les empreses.

2.4.1.2 Distritok[3]

Distritok és una empresa que desenvolupa i comercialitza software ERP o programes de

gestió i facturació per empreses desde el 1997.

Aquesta  empresa  ofereix  solucions  globals  per  a  molts  sectors  amb  una  capacitat

d’adaptació dels programes per les diferents necessitats de l’empresa.
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2.4.1.3 EBP[4]

EBP  és  una  empresa  que  va  ser  creada  al  1984  amb  l’objectiu  de  crear  eines  de

desenvolupament destinades a empreses, emprenedors i autònoms. A més, aquestes eines han

de ser d’alt rendiment i de fàcil utilització.

En aquesta empresa tenen 5 tipus diferents de software i haurem d’escollir un d’aquests

per utilitzar-lo com a base del nostre software.

2.4.1.4 IDESOFT[5]

IDESOFT és una empresa que desenvolupa programes per empreses. Defineixen el seu

software com personal, llicència de per vida, professional i gestió àgil.

Aquesta empresa ha desenvolupat software per diferents tipus de sectors i a més permet

fer un software a mida.

En general, aquests softwares es basen en mòduls i no s'adapten exactament a les nostres

necessitats. A més, no són softwares gratuïts, cosa que és una característica que ha de tenir el

nostre sistema.

2.4.2 Software per ONGs

Un altre tipus de software, que s'assembla molt  al  que nosaltres farem, és el  software

dissenyat  per  algunes  ONGs i  associacions  sense  ànim de  lucre.  A continuació  veurem uns

exemples:

2.4.2.1 Suport associatiu

Suport associatiu és una empresa sense ànim de lucre dedicada a l'enfortiment del tercer

sector;  mitjançant  ajuda en les tasques de gestió,  formació i  generació d'eines i  recursos per

associacions i fundacions. Aquesta empresa disposa de vuit programes dissenyats per la gestió

administrativa i contable per a associacions sense ànim de lucre. Aquests programes són:

• Programa de Compatibilitat

• Programa de Llibres de caixa

• Programa de Projeccions econòmiques

• Programa de Facturació

• Programa de Gestió documental i biblioteca
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• Programa de Registre de correspondència

• Programa de Gestió del temps

2.4.2.2 OpenPetra.org

OpenPetra és un projecte de codi obert  sota la  llicència GPL, és un software gratuït  i

encara està en desenvolupament. L'objectiu de OpenPetra.org és reduir la inversió de temps i de

diners  que  una  assiciació  invertirà  en  la  implementació  de  software.  Els  mòduls  d'aquesta

aplicació són els següents:

• Administració de contactes

• Mòdul financer

• Mòdul de personal

• Administrador del sistema

2.4.2.3 Socius

Socius és una aplicació pensada per administrar la gestió de les associacions sense ànim

de lucre. Permet portar un control sobre tots els socis d'una entitat i el del pagament de les quotes.

Les característiques principals d'aquesta aplicació són:

• Llistat de despeses i ingresos

• Control dels socis

• Mòduls per la gestió de diferents tipus d'associacions

Malgrat que sembla un software gratuït, no ho és. Té un periode de prova i una vegada

finalitzat t'has de registrar i pagar pels serveis d'aquesta aplicació.

Aquest tipus de softwares són molt similars al que nosaltres necessitem, però tenen dos

problemes en comú. El primer és que no s'adapten exactament a les nostres necessitats i, en el

que jo he observat, no es poden modificar les seves funcionalitats. El segon problema és que si

adaptem un programa extern per a la nostra associació, dependrem de l'empresa encarregada

d'aquest sistema.
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2.5 Conclusions
En general, després de veure diferents empreses que es dediquen a fer software, podem

observar que, o fan software per un tipus de sector i després l’adapten o fan mòduls i tu instal·les

els que més t’interessen. No hi ha moltes empreses que es dediquin a fer software a mesura

partint de zero, sempre agafen una base i sobre aquesta base, dissenyen i creen el software a

mesura.

El problema que tenen aquestes empreses, és que el seu software s’ha de desenvolupar a

partir  d’una base o mitjançant  mòduls i  cap d’aquestes bases o mòduls ens ofereixen el  que

necessitem. En el nostre cas, al ser un cas tan concret, no hi ha un software que s’assembli al que

Amnistia Internacional Catalunya necessita. Per tant, la millor solució és fer-ne un a mesura partint

desde zero. 

Un motiu per fer aquest projecte és la utilització de software lliure. Aquest tipus de software

serà important per a la implementació del projecte, per les següents raons:

• És un software gratuït: no suposarà cap cost per Amnistia Internacional Catalunya.

• Tindrà un control total sobre l'aplicació, qualsevol canvi o problema no dependrà de

l'aportació de personal extern.

Per últim,  per facilitar  la feina als treballadors,  haurà de ser un sistema fàcil  d'utilitzar.

Gràcies a aquest projecte, podrem adaptar la interfície gràfica a les seves necessitats. 
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2.6 Justificació

Aquest serà un projecte important i necessari per a Amnistia Internacional Catalunya per

les següents raons:

• Seguretat de les dades: actualment no es compleixen tots els nivells necessaris de

seguretat, si hi ha un problema amb aquestes dades, podria suposar greus problemes

per l'associació.

• Facilitat a l'hora de compartir informació: totes les dades són compartides per dos o

més membres de l'associació. Sense una aplicació com la que es planteja en aquest

projecte, és molt complicat que tothom tingui les mateixes dades.

• Facilitar la feina dels treballadors: proporcionar les eines necessàries perquè puguin

treballar  amb major facilitat,  farà que siguin més eficients a l'hora de fer  les seves

tasques.

• Sistema informàtic propi: no es dependrà de persones o entitats externes per mantenir

aquest sistema.

Aquestes són les raons principals que justifiquen l'existència d'aquest projecte.
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3 Abast

Aquest projecte consistirà en extreure, transformar i unificar unes dades de diferents tipus

de fonts, com poden ser excel, txt o inclús altres bases de dades, i mostrar-les amb un software

que sigui senzill i fàcil d’utilitzar.

Les dades s’obtindran de dos tipus de font ben diferenciades. Per una banda, hi han uns

documents o bases de dades que s’hauran de procesar i carregar només una vegada quan el

software estigui preparat. Per una altra banda, s’obtenen dades d’una base de dades amb les que

s’haurà d’actualitzar el nostre sistema. Això es farà mitjançant un procés ETL, que consistirà en

extreure, transformar i carregar les dades d’aquesta base de dades al nostre sistema. Per tant,

s’haurà automatitzar els processos d’extracció i transformació de totes les dades i desenvolupar

un software per accedir a elles d’una forma fiable i fàcil d’utilitzar. Una vegada tenim la nostra base

de dades, s’haurà d’estudiar quin és el grau de protecció necessari per cada dada i aplicar-ho al

nostre sistema. Per fer aquest projecte, tot el software que s’utilitza haurà de ser software lliure. 

Aquest projecte constarà de diferents fases que passarem a nomenar-les i definir-les a

continuació.

En la primera fase consistirà en analitzar el problema i extreure els objectius del projecte.

Analitzarem el sistema que tenen actualment a Amnistia  Internacional Catalunya per saber quina

serà l’estructura i  el  tipus de dades del nostre sistema. En aquesta fase,  serà necessari  tenir

contacte amb els membres de l’organització, així  com la seva participació. D’aquesta manera,

obtindrem unes dades molt valuoses ja que tindrem contacte amb les persones que han utilitzat el

sistema anterior i que utillitzaran el nou software.

En la segona fase, prepararem i transformarem les dades actuals per poder consultar-les al

nostre sistema. L’origen d’aquestes dades seran un conjunt de documents i bases de dades de

diferents tipus. El destí d’aquestes dades serà una base de dades MySQL.

L’última fase, consistirà en el desenvolupament d’una eina de software per facilitar l’accés

a les dades que sigui fàcil i senzilla.
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3.1 Obstacles i solucions

En  aquest  apartat  parlarem  dels  obstacles  que  aquest  projecte  pot  tenir  per  la  seva

consecució i de les possibles solucions que poden tenir aquests obstacles.

3.1.1 Dissseny

L’èxit o el fracàs del projecte recau en gran mesura en un bon disseny. Aquest disseny serà

la base del futur software, per tant,  serà molt  important que sigui robust.  El  disseny es veurà

reforçat gràcies a una investigació prèvia i l’ajuda del director del projecte.

3.1.2 Temps

Un altre obstacle que tenim és el temps. El projecte es desenvolupa en 4 mesos i sempre

poden  aparèixer  obstacles  o  problemes  que  l’endarrereixin  i  desprès  no  disposar  del  temps

necessari per acabar-lo. Apart d’una bona planificació, serà importat avançar tot el possible per

trobar els problemes i obstacles quan més aviat millor i així tenir temps per solucionar-los i acabar

el projecte dins del temps previst.

3.1.3 Desconeixement de la tecnologia

El desconeixement de la tecnologia també potser un obstacle, ja que el desenvolupador del

projecte no coneix tota la que s’utilitzarà en aquest projecte. Per tant, s’haurà de planificar temps

per l’aprenentatge d’aquesta tecnologia, sense oblidar que el projecte té un temps estimat de 4

mesos.

3.1.4 Comunicació

També  pot  aparèixer  el  problema  de  la  comunicació  amb  l’associació,  mai  ens  hem

comunicat fins ara amb una associació fora de la Universitat. Aquest problema és mitiga amb la

participació del director del projecte en les reunions amb l’associació.

3.2 Eines de desenvolupament

Per fer aquest projecte s’ha escollit una base de dades, que serà MySQL, i una eina per

desenvolupar una pàgina web per accedir a les dades, que serà Bootstrap i CodeIgniter. Aquestes

tres eines són software lliure, ja que és un dels requisits del projecte.

A més, per desenvolupar aquest projecte s’utilitzaran altres eines que són les següents.

Per disenyar la base de dades s’utilitzarà un programa anomentat Visual Paradigm i, a l’hora de la

planificació, s’utilitzarà JIRA, ja que també permet una gestió del projecte en general.

A més, a l’hora de desenvolupar el software, necessitarem un gestor per establir un control

de canvis; per aquesta tasca, s’utilitzarà GIT.
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3.3 Metodologia

La metodologia escollida per realitzar aquest projecte és la metodologia SCRUM. Al ser un

projecte fet a mida, aquesta metodologia és la millor ja que permet apropar-se al màxim a les

necessitats d’Aministia Internacional Catalunya. Gràcies a les entregues intermitges amb el seu

corresponent feedback, podrem reconduir el projecte perquè s’apropi a les necessitats.

Al  principi  del  projecte  ens  reunirem  Amnistia  Internacional  Catalunya,  el  director  del

projecte i el desenvolupador per parlar sobre els aspectes a treballar. En aquesta fase es faran

moltes reunions, ja que és una fase molt important pel futur desenvolupament del projecte. A partir

de  la  segona  fase,  hi  hauran  menys  reunions  però  començarem  les  entregues  per  rebre  el

feedback i prendre les decisions corresponents.

3.4 Mètode de validació

La metodologia escollida permet rebre feedback al final de cada fase i després de cada

entrega; per tant, serà més fàcil portar el projecte cap a l’èxit.

Adicionalment, podrem valorar si el projecte ha sigut un èxit o un fracàs en funció de l’ús

que li doni Amnistia Internacional Catalunya. A més, a Amnistia Internacional Catalunya hauran de

valorar la  qualitat  del  software ofert,  ja  que no s'ha trobat  cap indicador objectiu  amb el  que

poguem valorar el resultat del projecte. 
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4 Planificació inicial

Aquesta és la planificació que es va lliurar  a l'assignatura de GEP el dia 08 de Març.

Després ha patit alguns canvis que estan explicats a l'apartat Variacions en la planificació inicial.

4.1 Planificació temporal

4.1.1 Descripció de les tasques

En aquest apartat passarem a parlar sobre la planificació temporal del projecte. El projecte

es va posar en marxa amb una reunió amb el tutor i s’acabarà amb la seva defensa oral. Per tant,

aquest projecte té com a data inicial el dia 1/02/2016 i com a data final el dia 13/07/2016. Es

treballarà 6 hores al dia.

Fases del projecte

Aquest projecte consta de 5 fases. Per cada fase, es faran totes les iteracions que facin

falta per tal d’obtenir la millor solució possible. Ara, detallarem individualment cada fase:

• Fase inicial: Aquesta fase constarà des del primer contacte amb el tutor fins al final de

l’assignatura  GEP.  Inclourà  totes  les  entregues  de  GEP i  la  presentació  oral  al  final

d’aquesta assignatura.

• Anàlisi del problema: En aquesta fase començarem les reunions amb l’associació Amnistia

Internacional  Catalunya per  saber  com tracten les dades actualment.  A més,  farem un

estudi de les possibles bases de dades que podrem utilitzar a l’hora de realitzar el projecte

i un estudi de la protecció amb l’objectiu de saber el nivell de protecció que necesiten els

diferents tipus de dades.

• Disseny de la solució: Una vegada tenim tota la informació que necessitem, passarem a

dissenyar  la  nostra  solució.  Quan  tinguem  la  primera  versió,  tindrem una  reunió  amb

Amnistia  Internacional  Catalunya  per  saber  si  el  resultat  s’apropa  al  que  ells  volen.

Desprès, tenint en compte la seva opinió, revisarem la nostra solució. A més, utilitzant el

disseny  i  els  estudis  fets  anteriorment,  escollirem  quina  serà  la  base  de  dades  que

utilitzarem i quins seran els nivells de protecció per a cada dada.

• Implementació:  En  aquesta  fase  passarem  a  implementar  el  que  hem  dissenyat

anteriorment. Primer escollirem una tecnologia per la interfície i farem un prototip. Després

el revisarem amb l’associació i farem una versió definitiva. 

• Proves:  Un  cop  hem acabat  la  implementació  definitiva  començarem amb les  proves.

Primer provarem la base de dades i posteriorment, la interfície.
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Una vegada hem acabat totes les fases, s’entregarà la versió final del software a Amnistia

Internacional Catalunya i es prepararà la defensa oral del treball de final de grau. Aquesta defensa

marcarà el final del projecte.

4.1.2 Diagrama de Gantt

En aquest apartat veurem el diagrama de Gantt de la planificació explicada anteriorment.

Com podem observar, pràcticament no hi ha paral·lelització en aquest projecte. Això, és degut a

que nomès hi ha una persona fent-lo. De tota manera, s’ha especificat quin tipus de treball està

fent l’encarregat del projecte per a cada tasca.

En el diagrama de Gantt, primer veurem una taula amb els detalls de cada tasca, el seu

nom, la data d’inici, la data final, antecesors i els recursos. En l’annex, es mostraran gràficament

totes les tasques, per posar-les visualment en un ordre cronològic.

Fig 1: Planificació inicial: Taula de tasques
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A continuació  desglossarem  a  cada  tasca  les  hores  assignades  a  cadascuna  de  les

subtasques. Cada dia són sis hores de feina, les hores de cada tasca dependrà de la duració de

les seves subtasques o de la previsió del que trigarà ella mateixa:

Tasca Hores assignades (h) Rol

1. Fase inicial 216 -

1.1 GEP 180 -

1.1.1 Lliurament 1 48 Cap del projecte

1.1.2 Lliurament 2 24 Cap del projecte

1.1.3 Lliurament 3 30 Cap del projecte

1.1.4 Lliurament 4 24 Cap del projecte

1.1.5 Lliurament 5 30 Cap del projecte

1.1.6 Lliurament 6 24 Cap del projecte

1.2 Presentació oral GEP 36 Cap del projecte

Fig 2: Planificació inicial: Hores assignades fase inicial

Cal observar que els lliuraments 5 i 6 comparteixen dies. S'ha decidit dividir cada jornada

per la meitat, així doncs es treballarà 3 hores per cada tasca cada un dels díes establerts. Aquesta

va ser una tasca que es va lliurar el dia 31/03/2016.

Tasca Hores assignades (h) Rol

2. Anàlisi del problema 162 -

2.1 Reunions amb Amnistia 

Internacional Catalunya

138 Cap del projecte

2.2 Estudi selecció base de 

dades

12 Analista

2.3 Estudi protecció de 

dades

12 Analista

Fig 3: Planificació inicial: Hores assignades anàlisi del problema
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Tasca Hores assignades (h) Rol

3. Disseny de la solució 108 -

3.1 Disseny de la base de dades 66 -

3.1.1 Disseny preliminar base de dades 36 Dissenyador

3.1.2 Reunió revisió disseny 12 Cap del projecte

3.1.3 Disseny final de la base de dades 18 Dissenyador

3.2 Selecció de la base de dades 12 Analista

3.3 Selecció nivell de protecció de les 

dades

12 Analista

3.4 Revisió disseny i seleccions 18 Cap del projecte

Fig 4: Planificació inicial: hores assignades disseny de la solució

Tasca Hores assignades (h) Rol

4. Implementació 78 -

4.1 Selecció tecnologia prototip 12 Analista

4.2 Implementació prototip 36 Programador

4.3 Reunió revisió prototip 12 Cap del projecte

4.4 Implementació interfície del 

sistema

18 Dissenyador

Fig 5: Planificació inicial: hores assignades a la implementació

Tasca Hores assignades (h) Rol

5. Proves 60 -

5.1 Proves de la base de dades 30 Responable de proves

5.2 Proves interfície 30 Responable de proves

Fig 6: Planificació inicial: hores assignades a les proves
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Tasca Hores assignades (h)

1. Fase inicial 216

2. Anàlisi del problema 162

3. Disseny de la solució 108

4. Implementació 78

5. Proves 60

Total 624

Fig 7: Planificació inicial: hores assignades totals

Una vegada hem vist totes les tasques podem identificar quienes són les tasques crítiques

per aquest projecte. Tot el projecte estarà basat sobre un disseny d'una base de dades, per tant,

una de les tasques més crítiques serà el disseny de la base de dades. L'altre tasca que serà

crítica seran les reunions amb Amnistia  Internacional  Catalunya,  ja  que en aquestes reunions

s'extreuran les necesitats del sistema Software.

4.1.3 Valoració d’alternatives i pla d’acció

Degut a la naturalesa del projecte, i pel fet d’estar en contacte amb el client, s’han de tenir en

compte possibles alteracions. A més, s’han d’incloure altres alteracions que puguin sorgir amb l’ús de

nova tecnologia per part dels programadors.

Hi ha molts més aspectes del projecte que poden produir desviacions, per tant la planificació

del projecte s’ha fet tenint en compte això. Aquestes desviacions, poden produir que necessitem més o

menys temps per la seva execució, encara que això tendeixi a compensar-se.

Encara que es puguin produir endarreriments en el projecte, cada tasca compta amb un espai

el suficientment ampli com per solucionar-los. A més, comptem amb un espai de temps suficient entre

el final de la planificació i la data d’entrega per solucionar els problemes que es puguin donar. Si el

temps  de marge encara  no  es  suficient  per  la  finalització  del  projecte,  es  faran  les  hores  extres

necesaries per acabar el projecte abans del dia de la presentació d'aquest.
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4.2 Presupost

4.2.1 Identificació i estimació de costos

En aquest apartat identificarem quins són els tipus de costos que tenim en el nostre projecte.

Aquest és un pas que s’ha de fer abans d’obtenir una estimació de costos.

En aquest projecte podem identificar els recursos humans, hardware, software, les despeses generals,

imprevistos i contingències. Utilitzant el diagrama de Gantt com a referència, aquest projecte consta de

109 dies de treball amb 6 hores cada dia, el que ens dóna un total de 624 hores. Com només hi ha una

persona encarregada del projecte, no hi hauran tasques paral·leles.

4.2.1.1 Recursos humans

La remuneració de cada rol s’ha obtingut de la pàgina Page Personel[6].

Rol Hores estimades Remuneració (€/h) Cost (€)

Cap de projecte 396 19,23 7615,08

Analista 60 16,82 1009,2

Dissenyador 72 20,19 1453,68

Programador 36 10,09 363,24

Responsable de

proves

60 12,5 750

Total 624 11191,2

Fig 8: Planificació inicial: Recursos humans

Com hem vist a la planificació temporal, aquest projecte s' acabarà el dia 3 de juny i la memòria

no s'ha de lliurar fins al 30 del mateix mes. Aquesta diferència de dies s'utilitzarà pels imprevistos que 

apareguin durant l'execució del projecte. Sense comptar caps de setmana, ens dóna un total de 19 

dies per imprevistos.

4.2.1.2 Recursos hardware

En el cas dels recursos hardware, s’ha de tenir en compte que té una vida útil de 4 anys. Per

tenir com a referència un preu per hora, tindrem en compte que en un any, es treballarà 260 dies, 8

hores al dia.

Hardware Preu temps estimat Cost amortització (€/T) Cost (€)

Portàtil Toshiba

satellite

700 624 hores 0,08 49,92

Servidor[7] 24,90 €/mes 2 mesos - 59,80

Total 109,72

Fig 9: Planificació inicial: Recursos hardware
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4.2.1.3 Recursos software

Pel software, es considerarà que s’ha de renovar cada 3 anys. Per l’amortització s’utilitzaran les

dades de l’apartat anterior.

Software Preu Temps estimat Cost amortització

(€/h)

Cost (€)

Windows 10[8] 135€ 624 0,02 12,48

Visual Paradigm 0 - - -

MySQL 0 - - -

JIRA[9] 10€/mes 5 mesos - 50

GIT 0 - - -

Adove Acrobat

Reader DC

0 - - -

Google Drive 0 - - -

Gmail 0 - - -

Microsoft Office[10] 10€/mes 5 mesos - 50

Total 185 112,48

Fig 10: Planificació inicial: Recursos software

4.2.1.4 Despeses generals

Descripció Preu Quantitat Cost estimat

Internet[11] 30€/mes 5 mesos 150€

Llum[12] 0,12 kw/h 575 hores 69€

Desplaçaments

Amnistia[13]

1€/viatje 20 viatjes 20€

Desplaçaments

Universitat[13]

1€/viatje 20viatjes 20€

Total 249€

Fig 11: Planificació inicial: Despeses generals

4.2.1.5 Imprevistos

En aquest apartat es descriuran els imprevistos que puguin sorgir en la realització d'aquest

projecte i el cost que suposa cadascun d'ells.

El primer imprevist que s’ha de tenir present són els endarreriments. Tenim els 19 dies que

s’han reservat per imprevistos, però utilitzar aquest dies té un impacte en el cost del projecte. Tenint en

compte que hi ha un risc del 50% de que s’hagin d’utilitzar aquests dies, per saber el seu cost farem la

següent operació:

Cost per dia imprevist de planificació = 0,5 risc x ((cost recursos humans + cost hardware + cost
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software + cost despeses generals) / (duració en hores del projecte sense imprevistos)) x 19

dies = 355,11€

El  segon  imprevist  que  pot  aparèixer  és  que  s'espatlli  l'ordinador.  En  aquest  cas  s'haurà

d'arreglar, si l'avaria no és molt greu, o comprar-ne un de nou.S'assigna a aquest risc una probabilitat

d'un 5%. El cost d'aquest imprevist seria:

Cost avaria ordinador = risc x unitats x preu = 0,05 x 1 x 700 = 35€

El cost dels imprevistos total serà de 390,11€.

4.2.1.6 Cost total

Recurs Cost estimat (€)

Recursos humans 11.191,2€

Recursos hardware 109,72

Recursos Software 112,48

Despeses generals 249€

Imprevistos 390,11€

Total 12.052,51€

Fig 12: Planificació inicial: Cost total

4.2.1.7 Control de gestió

Malgrat els recursos humans utilitzats al projecte, aquests tindran un preu per hora igual a 0.

Després de cada fase es portarà un control de les hores utilitzades, es comptaran les hores reals  per

poder-les comparar amb la planificació  temporal. D’aquesta manera es revisaran aquestes dades per

corregir les possibles desviacions al llarg del projecte.

Al final del projecte, una vegada tenim les dades reals, els recursos, el temps i els imprevistos

d’aquest, es podrà fer un càlcul real del cost del projecte. En aquest càlcul, també es tindrà en compte

costos que no s’han observat en la planificació.

4.2.1.8 Sostenibilitat i Compromís Social

Sostenibilitat Econòmica Social Ambiental Total

Planificació Viabilitat

econòmica

Millora de la

qualitat de vida

Anàlisi de

recursos

Valoració 7 9 6 22

Fig 13: Sostenibilitat i Compromís Social
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4.2.1.9 Sostenibilitat Econòmica

S’ha realitzat una estudi del cost del projecte, tant dels recurnos materials com dels recursos

humans.  A l’hora de fer  aquest  estudi  s’han tingut  en compte les  possibles alteracions  tant  en el

calendari com en els recursos.

Aquest pressupost és bastant acurat degut a la seva naturaleza acadèmica.

4.2.1.10 Sostenibilitat Social

Aquest projecte serà de gran ajuda pels treballadors d’Amnistia Internacional Catalunya, ja que

els permetrà tenir al seu abast una informació més real i sense haver d’actualitzar manualment les

dades que modifiquen els seus companys.

4.2.1.11 Sostenibilitat Ambiental

En relació a la sostenibilitat ambiental, aquest projecte no ajudarà a millorar cap aspecte, ja que

no canviarà els recursos que Amnistia Internacional Catalunya ha d’utilitzar. Per tant, no‘ s’utilitzaran

recursos extres per fer el projecte ni s’estalviarà cap recurs una vegada el projecte s'hagi finalitzat. 

31



5 Anàlisi previ
En aquest apartat es parlarà de l'evolució de l'anàlisi abans de començar el disseny de

l'aplicació web.

5.1 Estat d'Aministia Internacional Catalunya
En la següent taula podem veure quins són els rols dels treballadors actualment i a quines

dades accedeix cadascú d'ells:

Col·laboradors Contactes

sectorials

Proveïdors Donants Interessats

Responsable comunicació ✔ ✔ ✔ ✔

Responsable 

administració i finances
✔ ✔ ✔ ✔

Responable activisme ✔ ✔ ✔ ✔

Responable relacions 

institucionals
✔ ✔ ✔

Coordinadora ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fig 14: Accès dades Amnistia Internacional

En horitzontal tenim els diferents tipus de dades i en vertical hi ha els diferents tipus de rol

dels treballadors d'Amnistia Internacional Catalunya. El que ens mostra aquesta taula és, per cada

rol, quines són les dades que poden modificar; ja que tothom pot veure tot el conjunt de dades,

però no tothom les pot modificar.

Originalment,  aquestes  dades  estaven  emmagatzemades  en  diferents  tipus  d'arxius.

Aquests arxius podien estar desats en l'ordinador personal de cadascú o en la intranet.
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5.2 Reunions amb Amnistia Internacional
Una vegada començat el projecte, vam tenir una sèrie de reunions per tractar els temes

que el nou sistema hauria de solucionar. En aquest apartat parlarem d'algunes decisions que es

van prendre, ja siguin implementades al projecte o que es van modificar o extreure posteriorment.

Les  primeres  reunions van servir  per  parlar  sobre  el  sistema actual,  de  quines  dades

havien d'entrar i quines no, així com de les persones que interactuarien amb elles. 

Segons la relació de les persones amb l'associació, aquestes persones poden ser donants,

proveïdors, col·laboradors o interessats.

Segons la relació de les entitas amb l'associació, aquestes entitats poden ser donants,

proveïdors o contactes sectorials.

Sobre les dades, els socis estan emmagatzemats en una base de dades controlada des de

Madrid. Es va parlar d'emmagatzemar-les al nostre sistema cada vegada que es demanin, però al

final  es  va  decidir  que  no  era  necessari  fer-ho.  A més  es  disposa  d'una  base  de  dades,

anomenada Candela, on estan les dades dels activistes que tampoc s'inclouran en la nostra. I per

finalitzar,  les  dades  locals  de  cada  treballador  entraran  en  aquest  sistema  i  es  donaran  els

permisos a les persones que poden veure-les i/o modificar-les. Els permisos que es va decidir

aplicar a la aplicació són:

• p_admUsuarios: Aquest permís permetrà a l'usuari administrar uns altres usuaris.

• p_mod_donants_persona: Aquest permís permetrà a l'usuari modificar les dades de les

pestanyes de donants persones i donacions persona.

• p_mod_donants_entitat: Aquest permís permetrà a l'usuari modificar les dades de les

pestanyes de donant entitat i donacions entitat.

• p_mod_contacteSectorial: Aquest permís permetrà a l'usuari mostrar les dades de la

pestanya contacte sectorial i detalls contacte sectorial.

• p_mod_col·laborador:  Aquest  permís  permetrà  a  l'usuari  modificar  les  dades  de  la

pestanya col·laboradors i detalls col·laborador.

• p_mod_proveidor_persona: Aquest permís permetrà a l'usuari modificar les dades dels

proveïdors persones i de les provisions persona.

• p_mod_proveidor_entitat: Aquest permís permetrà a l'usuari modificar les dades dels

proveïdor entitat i de les provisions entitat.

• p_mod_interessats: Aquest permís permetrà a l'usuari modificar les dades i els detalls

dels interessats.
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• p_donants_persona: Aquest permís permetrà al sistema mostrar a l'usuari les dades de

les pestanyes de donants persones i donacions persona.

• p_donants_entitat: Aquest permís permetrà al sistema mostrar a l'usuari les dades de

les pestanyes de donants entitats i donacions entitat.

• p_contacteSectorial: Aquest permís permetrà al sistema mostrar a l'usuari les dades de

les pestanyes contactes sectorials i detalls contacte sectorial.

• p_colaborador: Aquest permís permetrà al sistema mostrar a l'usuari les dades de la

pestanya col·laboradors i detalls col·laborador.

• p_proveidor_persona: Aquest permís permetrà al sistema mostrar a l'usuari les dades

de les pestanyes proveidor persones i provisions persona.

• p_proveidor_entitat: Aquest permís permetrà al sistema mostrar a l'usuari les dades de

les pestanyes proveidor entitats i provisions entitat.

• p_interessats: Aquest permís permetrà al sistema mostrar a l'usuari les dades de les

pestanyes interessats i detalls dels interessats.

Sobre l'accés a les dades,  primerament es va decidir  que tots els  treballadors podrien

accedir a totes les dades i només les podrien modificar segons es veu a la taula anterior. 

A més hi ha el rol de voluntari, que són persones que treballen de forma puntual.  Es va

decidir  donar  un  usuari  a  cada  un  d'ells,  per  determinar  quines  són  les  dades  que  poden

visualitzar i modificar.

Una  vegada  definides  quines  són  les  dades  que  s'havien  d'emmagatzemar  i  quines

persones tenien accés a aquestes  dades,  es va fer  un disseny conceptual  preliminar.  Aquest

disseny va ser revisat per alguns dels treballadors de l'associació. Després dels canvis necessaris,

vam començar a parlar sobre quins atributs s'havien d'emmagatzemar a la base de dades i quins

d'ells  serien  obligatoris.  Els  treballadors  de  l'associació  van  agrupar  les  dades  que  ells

necessitaven i es va decidir que cap dada seria obligatòria, excepte els imports a les donacions. 

Quan teníem decidit tot això,  es va definir quins tipus de contactes sectorials havia de

guardar el sistema. A més, ens van facilitar uns excels d'exemple que van ser utilitzats per fer el

programa d'imports.
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Fig 15: Herència contacte sectorial

Quan la base de dades ja estava definida i el programa d'imports implementat, es va fer

una reunió amb un assessor per  tractar els temes de seguretat. D'aquesta reunió van sortir les

mesures de seguretat que s'aplicaran al sistema i que són les següents:

• Accessible només desde l'oficina, no es podrà accedir a través d'Internet.

• Usuari individual per persona física.

• Canvi de contrasenya anual obligatori.

• Back-up del servidor i de la base de dades.

• No es podran fer exports de les dades del sistema.

De totes aquestes mesures, la que va donar més problemes va ser l'última; ja que fer els

exports podria ser útil per alguns dels membres de l'associació, però donaria problemes si algun

voluntari accedís a dades a les que no té permís a través dels arxius creats pel métode d'export.

Amb tota aquesta informació es va procedir  a la implementació de l'aplicació web,  una

vegada acabada, es va fer una altra reunió per mostrar-ne els resultats. En aquesta reunió es va

decidir  fer  uns  canvis  respecte  a  les  decicions  preses  abans  de  la  implementació.  Aquestes

decisions són:

• Els voluntaris no podran accedir al servidor ni al sistema, això soluciona el problema dels

exports, per tant és una nova funcionalitat que s'ha hagut d'afegir.

• Els contactes sectorials no tindran cap herència.  Es van eliminar els tipus de contacte

sectorial, per tant es va modificar tot el projecte per adaptar aquest canvi.

A continuació podem veure el diagrama de classes:
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Fig 16: Diagrama UML[18] de la base de dades



6 Requisits

En aquest apartat es definen el requisits funcionals i no funcionals del sistema.

6.1 Requisits funcionals

S'explicaran aquells requisits funcionals del sistema que definiran el comportament del mateix.

Llistar grups de persones o entitats

L'aplicació web permetrà llistar les persones o entitats en funció de quina relació tenen

amb Amnistia Internacional. Aquesta relació pot ser de donant, col·laborador i proveïdor en el cas

de les persones i entitats, i en el cas de les persones també podrà ser d'interessat.

Llistar detalls d'una persona o d'una entitat

L'aplicació web permetrà llistar els detalls d'una persona o d'una entitat i els de la seva

relació amb l'associació.

Buscar persona o entitat

L'aplicació web permetrà buscar una persona o una entitat i llistar tots els seus detalls i els

de la seva relació amb l'associació.

Filtrar els conjunts de dades

L'aplicació web permetrà filtrar les dades que es mostren per pantalla i que són prou grans.

Llistar donacions

L'aplicació  web  permetrà  llistar  tots  els  donants  i  el  sumatori  de  les  seves  donacions

posteriors a una data donada.

Insertar dades

L'aplicació web permetrà insertar noves dades al sistema, sempre i quan l'usuari tingui els

permisos pertinents. Una vegada s'inserti la nova dada, el sistema tornarà a la pàgina que estava.

Modificar dades

L'aplicació web permetrà actualitzar les dades ja existents al sistema sempre i quan l'usuari

tingui els permisos pertinents. Una vegada s'ha actualitzat la dada, el sistema tornarà a la pàgina

que estava.

Esborrar dades

L'aplicació web permetrà esborrar les dades existents al sistema sempre i quan l'usuari

tingui els permisos pertinents. Una vegada esborrada la dada, el sistema tornarà a la pàgina que

estava.



Insertar dades amb diferents rols

El sistema permetrà insertar nous rols a persones o entitats que ja existeixen. Una vegada

insertats, el sistema mostrarà la pestanya on s'ha insertat el nou rol.

Canviar contrasenya

L'aplicació permetrà a l'usuari  canviar  la  seva contrasenya.  Una vegada modificada,  el

sistema tornarà a la pestanya de perfil.

Gestionar altres usuaris

El sistema permetrà als administradors gestionar els permisos dels altres usuaris, així com

crear-ne de nous o esborrar-los. Sempre que es faci una acció, el sistema mostrarà la pestanya

del perfil.

Conexió amb el servidor

El sistema estarà en contacte amb el servidor i li comunicarà tots els canvis que ha de

realitzar.

Exportar dades

El sistema permetrà exportar les dades sempre i quan els usuaris tinguin els permisos

pertinents. Els exports sempre seran sobre les dades que es mostraran en una pestanya.



6.2 Requisits no funcionals

Es  definiran  aquells  requisits  que  especifiquen  els  criteris  que  determinen  el  bon

funcionament del sistema.

Seguretat sistema

Per seguretat de les dades, només es podrà accedir al sistema des de dins del servidor de

l'associació.

Disponibilitat del sistema

El sistema estarà disponible sempre i quan el servidor de l'associació també ho estigui.

Obert, conectat?

Repetició d'usuaris

No hi haurà més d'un usuari amb el mateix nom.

Validació de les dates

Per petició de l'asssociació només es validaran les dates.?

Canvi obligatori de contrasenya

Cada any, s'obligarà a l'usuari a modificar la contrasenya.

Interfaç atractiva per l'usuari

La interfaç de l'usuari ha de ser amigable per a ell i que faciliti l'accés a totes les dades i

totes les funcionalitats d'una forma intuitiva i simple.

Software lliure

La major part de les eines utilitzades seran de software lliure i gratuïtes.

Idioma

Tant el sistema com la seva documentació estaran només en Català.



7. Diseny UML

7.1 Visió general
A  continuació,  s'explicarà  el  funcionament  general  del  sistema.  Aquest  sistema

s'encarregarà  d'emmagatzemar  les  dades  de  l'Associació  Amnistia  Internacional.  El  seu

funcionament serà el següent:

En el cas d'un usuari:

1. L'usuari accedeix a la pàgina web.

2. L'usuari s'identificarà amb el seu usuari i la seva contrasenya.

3. L'usuari podrà visualitzar les dades de les pestanyes que té permisos.

4. L'usuari  podrà  modificar  les  dades  de  les  pestanyes de  les  quals  tingui  el  permís

pertinent.

5. L'usuari podrà modificar la seva contrasenya.

En cas d'un administrador:

1. L'administrador accedeix a la pàgina web.

2. L'administrador s'identificarà amb el seu usuari i la seva contrasenya.

3. L'administrador podrà visualitzar les dades de les pestanyes que té permisos.

4. L'administrador  podrà  modificar  les  dades  de  les  pestanyes  de  les  quals  tingui  el

permís pertinent.

5. L'administrador podrà modificar la seva contrasenya.

6. L'administrador podrà crear nous usuaris i donar permisos per accedir i modificar les

pestanyes. A més,  podrà modificar els permisos del usuaris ja existents o esborrar-los.



7.2 Casos d'ús

Fig 17: Casos d'ús



7.3 Diagrama de seqüencia

En aquest apartat es definiran els diagrames de seqüència del sistema. Els diagrames es

faran sobre la  pestanya  Donant Persona i  per cada cas s'indicarà quines pestanyes tenen la

mateixa funcionalitat.

7.3.1 Insertar dades

Fig 18: Insertar dades



7.3.2 Modificar dades

Fig 19: Modificar dades



7.3.3 Esborrar dades

Fig 20: Esborrar dades

7.3.4 Insertar relació

Fig 21: Insertar relació



7.3.5 Mostrar detalls

Fig 22: Mostrar detalls

7.3.6 Filtrar dades

Fig 23: Filtrar dades



7.3.7 Canviar contrasenya

Fig 24: Canviar contrasenya



7.3.8 Crear usuari

Fig 25: Crear usuari



7.3.9 Modificar usuari

Fig 26: Modificar usuari



7.3.10 Esborrar usuari

Fig 27: Esborrar usuari

7.3.11 Buscar persona o entitat

Fig 28: Buscar persona o entitat



7.3.12 Llistar donacions

Fig 29: Llistar donacions



8. Arquitectura de l'aplicació

És una aplicació basada en l'arquitectura model-vista-controlador (MVC).

Aquest model és un patró de l'arquitectura del Software que separa per una banda les

dades i la lògica del negocii per l'altra, la interfaç d'usuari. Per tant, el model MVC está constituït

per tres componets diferents que són: el model, la vista i el controlador. 

Les seves definicons són;

• El  model:  És  la  representació  de  la  informació  amb  la  que  el  sistema  opera,

gestiona  tots  els  accesos a  la  informació,  ja  siguin  consultes  o  actualitzacions.

Adicionalment, també controla els privilegis sobre l'accés a les dades. Envia a la

vista només la informació sol·licitada a través del controlador.

• El controlador: Rep els  esdeveniments generats per l'usuari i en cas que es faci

alguna sol·licitud sobre la informació invoca peticions al model. En cas que només

es canvïi  la informació mostrada anteriorment,  enviarà comandaments a la vista

perque canvïi la forma en que mostra el model.

• La vista: És l'encarregada de mostrar el model en un format adequat, per tal que

l'usuari pugui interactuar amb el model i obtingui d'ell les dades que ha de mostrar a

l'usuari.

Gràcies a aquesta separació dels conceptes i del codi, el model permet la reutilització del

codi generat i facilita el manteniment d'aquest.

En la nostra aplicació, els usuaris es conectaran a través de la pàgina web, que mitjançant

la capa de la vista mostrarà les dades demanades per l'usuari i enviara les peticions d'aquest a la

capa del controlador. El controlador gestionarà aquestes peticions enviant  les que són de noves

dades al model i les que canvien com es mostren les dades, a la vista. Una vegada el model rebi

les peticions, enviarà les dades sol·licitades a la vista.

Fig 30: Arquitectura model-vista-controlador



8.1 Diagrama UML de la base de dades

Fig 31: Diagrama UML de la base de dades



8.2 Controladors de classes

Fig 32: Controladors de classes



9. Detalls de la implementació
En aquest  apartat  s'explicaran les plataformes de desenvolupament,  els llenguatges  de

programació  i  els  frameworks  utilitzats  durant  la  implementació  del  projecte.  S'han  escollit

aquestes plataformes de desenvolupament i frameworks perquè la majoria són software lliure i

gratuïts,  a  més el  programador  els  havia utilitzat  prèviament,  a  l'igual  que els  llenguatges de

programació.

9.1 Plataformes de desenvolupament

En aquest apartat detallarem quines són les plataformes de desenvolupament i una breu

descripció d'elles.

9.1.1 Windows 8

Windows  8[19] és  una  versió  de  Microsoft  windors,  linea  de  sistemes  operatius

desenvolupada  per  Microsoft  per  computadoras  personals.  El  principal  canvi  respecte  altres

sistemes operatius  de windows va se eliminar  el  Menú inicio,  que  existia  dins  dels  sistemes

operatius desde Windows 95.

Aquest sistema operatiu afegeix suport  per  als microprocesadors ARM sense oblidar els

microprocesadors tradicionals com són x86 de intel i AMD. La interfaç d'usuari ha estat modificada

per fer-la més adequada per les pantalles tàctils, encara que també podem utilitzar els sistemes

tradicionals com són el ratolí i el teclat.

Al juliol del 2015 Microsoft va presentar el succesor de Windows 10, però he escollit per fer

el projecte el Windows 8, perquè Windows 10 dóna problemes de compatibilitat.

Aquest és l'únic cas on la plataforma de desenvolupament no és software lliure, però es va

escollir  aquest  sistema  operatiu  perquè  és  similar  al  del  servidor  d'Amnistia  Internacional

Catalunya.

Fig 33: Windows 8



9.1.2 Sublime text

Sublime text[20] és un editor de text i de codi font desenvolupat com una extensió de Vim,

que amb el temps ha creat una identitat  pròpia. El seu inventor és Jon Skinner i  funciona en

Windows, Linux i Mac OS X. 

Les característiques principals per les quals es va escollir aquest editor de text són:

• Minimapa:  Consisteix  en  una  previsualització  del  codi  que  permet  navegar  per  ell

sempre i quan es conegui l'estructura.

• Multicursor: Fa una selecció múltiple per diferents parts de l'arxiu. Per exemple, permet

escriure en diferents línies al mateix temps.

• Multi Layout: Podem escollir editar fins a quatre arxius en la mateixa finestra.

• Soport natiu per llenguatges: Soporta fins a 43 llenguatges de programació diferents i

text pla.

• Syntax Highlight configurable: El remarcat de la sintaxis és completament configurable

a través dels arxius de configuració d'usuari.

Fig 34: Sublime text



9.1.3 WampServer

WampServer[21] es refereix a un conjunt  de softwares per al  sistema operatiu Microsoft

Windows creat per Romain Bourdon. Està format per:

• Windows: sistema operatiu.

• Apache web server: com a servidor web.

• MySQL: com a base de dades.

• PHP: com a llenguatge de programació.

L'ús de WampServer permet pujar pàgines HTML a Internet, a més de gestionar les dades.

Fig 35: WampServer



9.2 Llenguatge de programació

9.2.1 Java

Java[22] és un llenguatge de programació que va aparèixer l'any 1995, va ser dissenyat per

l'empresa Sun Microsystems que va ser adquirida per Oracle l'any 2009. Actualment, Java té una

llicència de GNU GPL i Java Comunity Progress.

Aquest és un llenguatge de programació orientat a objectes, que va ser dissenyat per tenir

les mínimes dependències possibles amb la implementació. La finalitat és que el desenvolupador

només hagi d'escriure el programa una vegada i que aquest funcioni en qualsevol dispositiu,  és

conegut com a WORA (write once, run everywhere). Això implica que el codi no s'ha de recompilar

per cada plataforma en la que es vol executar. Java és un del llenguatges de programació més

utilitzats, especialment en les aplicacions client-servidor.

En el nostre sistema, Java és utilitzat per fer  l'import  del format de dades antigues a la

base de dades.

Fig 36: Java



9.2.2 PHP

PHP[22] és un llenguatge de programació que va aparèixer l'any 1995 creat originalment per

Rasmus  Lerdorf.  Actualment  el  continua  desenvolupant  el  grup  PHP.  Aquest  llenguatge  de

programació forma part del Software lliure publicat sota la llicència PHP.

És  un  llenguatge  de  programació  d'ús  general  de  la  part  del  servidor,  originalment

dissenyat  pel  desenvolupament  de  contingut  dinàmic.  Va  ser  un  dels  primers  llenguatges  de

programació de la part del servidor que es podia incorporar directament en el document HTML. El

codi l'interpreta un servidor web com un módul de PHP que genera la pàgina web.

És un llenguatge ideal pel nostre projecte, ja que es conecta amb la majoria de motors de

base de dades i inclou el que nosaltres utilitzem.

En el nostra sistema s'utilitza per la implementació del sistema web.

Fig 37: PHP



9.2.3 SQL

SQL[24] és un llenguatge declaratiu, que ens permet accedir a la base de dades relacional i

realitzar diferents operacions sobre ella.

El llenguatge està dividit en dos conjunts:

El primer conjunt fa referència al llenguatge anomenat DDL. El DDL, o definició de dades,

és  un  llenguatge  d'alt  nivell  que  s'encarrega  de  la  modificació  dels  conjunts de  registres  o

estructura dels objectes. Les quatre operacions bàsiques són:

• CREATE: Permet crear nous conjunts de dades.

• ALTER: Permet modificar l'estructura d'un conjunt de dades.

• DROP: Permet esborrar un conjunt de dades.

• TRUNCATE: Permet buidar un conjunt de dades.

El segon conjunt fa referència al llenguatge de manipulació de dades o registres. Aquest

llenguatge s'anomena DML o llenguatge de manipulació de dades. Les operacions més comuns

són:

• SELECT: Permet consultar les dades dels registres.

• INSERT: Permet inserir un o diversos registres.

• UPDATE: Permet modificar un o diversos registres

• DELETE: Permet eliminar un o diversos registres.

El nostre sistema utilitza el llenguatge SQL per les operacions amb la base de dades.



9.2.4 HTML5

HTML5[25] és un llenguatge orientat a l'elaboració de pàgines web i és el llenguatge bàsic

per la Wold Wide Web.

Aquest llenguatge ha evolucionat des del seu origen, l'any 1991, i  en l'actualitat encara

continua  evolucionant.  La  versió  que  s'utilitarà  en  aquest  projecte  serà  la  cinquena  d'aquest

llenguatge. Aquestes són les millores principals d'aquesta versió:

• Inclou etiquetes per a continguts multimedia.

• Etiquetes per manejar gran quantitat de dades.

• Millora en els formularis.

• Afegeix la funcionalitat Drag&Drop.

En el nostre sistema s'utilitza per la implementació del sistema web.

Fig 38: HTML



9.2.5 CSS

CSS[26], o hojas de estilo en cascada (cascading style sheets), és un llenguatge de format

obert que té el seu origen l'any 1996.

Aquest  llenguatge permet definir  i  crear la  presentació d'un document estructurat  entre

l'HTML o XML2. El World Wide Web Consortium (W3C) és l'encarregat de formular l'especificació

dels fulls d'estil que  s'utilitzaran com a estàndar pels agents d'usuari o els navegadors. La idea

que  van  tenir  pel  desenvolupament  del  CSS  és  separar  l'estructura  del  document  i  la  seva

presentació.

Els avantatges d'utilitzar aquest llenguatge són:

• Control centralitzat de la presentació.

• Optimització de la conexió.

• Millora de l'accesibilitat del document.

Fig 39: CSS



9.3 Frameworks

9.3.1 CodeIgniter

CodeIgniter[27] és un framework per aplicacions web basat en PHP  de codi obert. Es basa

en el model Model-Vista-Controlador (MVC).

Aquest  és  un  framework  fàcil  d'utilitzar  i  més  ràpid  si  el  comparem  amb  els  altres

framework  basats  en  PHP,  cosa  que  el  fa  el  preferit  per  Rasmus  Lerdort  entre  d'altres.

Adicionalment,  CodeIgniter  incorpora  unes  llibreries  que  faciliten  la  creació  de pàgines  web  i

manté el codi més net.

En el nostre sistema s'utilitzarà per implementar el servidor web que conté el sistema web.

Fig 40: CodeIgniter



9.3.2 Bootstrap

Bootstrap[28] és  un  framework  de  software  lliure  destinat  a  dissenyar  pàgines web i

aplicacions web. Conté la tipografia de HTML i CSS. Opcionalment també conté extensions de

JavaScript. A diferència de la majoria dels frameworks, només CodeIgniter es centra en el Front-

End.

L'objectiu d'aquest framework és facilitar el disseny i l'ordenació de la capa visual. A més,

disposa d'una gran quantitat de diferents tipus de components que ens permeten fer la nostra

interfaç més rica. Una altra característica és que ofereix una compatibilitat amb diferents tipus de

navegadors, independement del dispositiu i d'on es visualitzi.

Aquest  framework  divideix  la  pàgina  web  en  dotze  columnes,  podem definir  quantes

columnes ocupara cada component.

Fig 41: BootStrap



9.4 Gestor de la base de dades
Per la naturalesa d'aquest projecte, s'ha d'afegir un gestor de base de dades ja que el

sistema s'ha d'encarregar d'emmagatzemar gran quantitat  d'elles El  gestor  de base de dades

escollit per aquesta tasca és el MySQL

MySQL és un sistema de gestió de base de dades relacional, desenvolupat sota la llicència

dual GPL/Llicencia comercial  per Oracle Corporation i  és considerada la base de dades  open

source més popular del món.

Inicalment  va  ser  desenvolupada  per  MySQLAB,  després  va  ser  adquirida  per  Sun

Microsystems (en l'any 2008) i més tard va ser comprada per Oracle Corporation (en el 2010).

Fig 42: MySQL



9.5 Servidor web
El servidor Apache[30] és un servidor web, HTTP,  de codi obert i multiplataforma. Va ser

creat per Robert McCool l'any 1995.

Sota la  llicència Apache 2.0,  aquest  servidor  és desenvolupat  per la  comunitat  sota la

supervisió d'Apache Software Fundation. Els seus principals avantatges són:

• Modular

• Codi obert

• Multiplataforma

• Extensible

• Popular

En el nostre projecte, aquest servidor és l'encarregat d'allotjar l'aplicació web.

Fig 43: Apache HTTP Server



10. Desenvolupament del projecte

10.1 Configuració WAMP

Una vegada instal·lat WampServer s'han de fer unes petites configuracions per tal que tot

funcioni. A continuació veurem una imatge amb tots els arxius de configuració de WampServer.

Fig 44: Carpeta configuració

Dins de l'arxiu autoload.php, li indicarem quines llibreries externes utilitzarem. En el nostre

cas, utilitzarem les llibreries 'session' i 'database' com podem veure en la imatge.

Fig 45: Configuració libraries

Una vegada fet això, anirem a l'arxiu config.php. En aquest fitxer indicarem quina serà la

nostra base url. Aquesta url ens facilitarà la tasca de cridar els controladors i les vistes.

Fig 46: Configuració base_url



Ara podrem veure un exemple d'ús d'aquesta base url. En aquest cas invocarem la funció

mostrarFiltrar del controlador 'generalController'.

Fig 47: Exemple base_url

Posteriorment, configurarem les bases de dades. En aquest projecte  en tenim dues, una

pels usuaris i una altra per les dades. La configuració per la base de dades d'usuaris seria la

següent:

Fig 48: Configuració base de dades default



I la configuració per la de dades seria aquesta:

Fig 49: Configuració base de dades datos

Per defecte, la base de dades que  es  carregarà serà la d'usuaris, ja que és la base de

dades que necesitarem primer a l'hora de fer login.

Per finalitzar la configuració Wamp, l'indicarem quin serà el controlador que carregui per

defecte. En la nostra aplicació serà el controlador loginController, ja que tots els usuaris que han

d'accedir-hi, han de fer login.

Fig 50: Configuració default controller



10.2 Programa d'imports
Aquest és un programa JAVA creat per importar les dades existents a la nova base de

dades. Aquesta transformació es fa amb dues fases.

1. La primera fase consisteix en passar tots els tipus de dades en fulls de calcul (xls).

2. Una vegada tenim totes les dades antigues, executarem el programa JAVA per tal

d'inserir-les totes en la nova base de dades.

Aquest és un procés que s'haurà de fer una única vegada. El programa s'executarà quan

l'aplicació web sigui instal·lada al servidor d'Amnistia Internacional.

El directori on està desat el programa és el següent:

Fig 51: Directori programa d'imports

Com podem veure hi ha tres arxius i una carpeta que passarem a detallar a continuació.

• PFG.java:  És  l'arxiu  principal.  És  on està la  funció  main  i  utilitzarà  les  altres dues

classes per realitzar l'import.

• Consultas.java: És l'arxiu on hi ha guardats totes les queries per la base de dades.

• Conection.java: En aquest arcxiu hi ha la conexió entre el programa i la base de dades.

El funcionament del programa és molt simple. Primer, busca el fitxer que vol importar a la

carpeta PFG, de la qual parlarem posterioment. Després recorre el fitxer fila a fila mentre que va

insertant cada fila a la taula o taules on pertanyen les dades.

Fig 52: Directori fitxers a importar

Hi ha un cas especial que són els proveïdors, cada proveïdor té un arxiu propi. En aquest

cas, el programa només accedeix a les dades del fitxer que posterioment s'insertaran a la base de

dades. No recorre tot el fitxer, ja que la majoria dels camps no s'han d'insertar a la base de dades.



10.3 Aplicació web
És una aplicació basada en el model-vista-controlador. Per tant, els arxius generats estaran

dividits  en models,  vistes i  controladors.  El  directori  de  l'aplicació  el  podrem trobar  dintre del

directori de WampServer. El directori en qüestió és el següent:

Fig 53: Direcció url aplicació web

I el seu contingut és:

Fig 54: Directori aplicació web

De totes aquestes carpetes, les importants són:

• controllers: Carpeta on es guardaran tots els controladors.

• Models: Carpeta on es guardaran tots els models.

• Views:  Carpeta on es guardaran totes les vistes.

El controlador principal serà loginController, que serà l'encarregat de mostrar la vista login.

A partir d'aquí, es cridaran als controladors, vistes i models que es necessiten.

En la carpeta models tindrem un model per cada taula a la base de dades. Gràcies a

aquests  models  podrem  inserir,  modificar,  esborrar  o  consultar  les  dades  de  cada  taula

individualment. En alguns models, trobem les  consultes relacionades amb les dades de la seva

taula junt a les dades d'una altra taula. Per exemple, dins de donant persona podem consultar les

dades de donant i de persona, així obtenim totes les dades necessaries per la vista d'una persona.



11. Proves

En aquest apartat es detallaran quines són les proves realitzades als sistemes d'imports i

web per comprovar el seu funcionament i provar-ho en situacions límit, analitzant la seva resposta.

Aquestes proves es van realitzar a mesura que avançava la implementació. Un cop acabada, es

van provar totes les funcionalitats juntes.

11.1 Aplicació web

De l'aplicació web s'han comprovat totes les funcionalitats utilitzant els navegadors més

freqüents que són:

• Chrome. Versió 53.0.2785.143 m

• Internet Explorar 11. Versió 11.187.14292.0

• Mozilla firefox. Versió 49.0.1

En cada navegador es van provar totes les funcionalitats del sistema i van superar les

proves  de  forma  satisfactòria.  Destacar  que  alguns  elements  HTML es  visualitzen  de  forma

diferent en funció del navegador.

Una vegada comprovat que en bones condicions funcionava l'aplicació, es van realitzar

proves sense la base de dades conectada. El resultat va ser que l'aplicació funciona fins al punt

que demana dades de la base de dades.  Una vegada fa la  petició,  mostrarà per pantalla  un

missatge indicant l'errada. L'única interacció possible és fer rolback, en aquest cas s'haurà de

restablir la conexió amb la base de dades per tal que el sistema funcioni correctament, ja que totes

les interaccions de la web requereixen de la base de dades.

11.2 Programa d'imports

Aquest  programa està  format  per  un  conjunt  de  funcions  que  importaran els  diferents

arxius.  Es va provar cada funció després de la seva implementació i,  una vegada finalitzades

totes, es van provar en conjunt. El resultat de l'última prova va ser satisfactori.



12. Canvis en el projecte
Ara llistaré quins són els canvis que ha patit el projecte durant el seu desenvolupament.

12.1 Herència contacte sectorial

Després  d'una  reunió  amb  Amnistia  Internacional  Catalunya,  es  va  decidir  afegir  els

diferents tipus de contactes sectorials al diagrama de base de dades. Posteriorment, pràcticament

a l'acabar el projecte, es va decidir retirar l'herència i deixar-ho només com a una única classe.

Això va comportar:

• Dos canvis dins del diagrama de base de dades: el primer va ser per afegir la nova

herència i el segon, per eliminar-la.

• Programa d'exports: Una vegada s'havia donat per acabat aquest programa, es va

tornar a modificar per afegir l'import d'aquest nou grup de dades amb el que això

implica  (més temps i  treball). Posteriorment s'ha tornat  a modificar  per extreure

aquest import.

• Aplicació web: Quan es va implementar l'aplicació web ja incorporava aquesta nova

herència. Ara s'han eliminat les pestanyes que s'encarregaven de mostrar aquestes

dades anul·lades.

12.2 Noves dades per contacte sectorial

En la mateixa reunió que es va eliminar els contactes sectorials van aparèixer noves dades

a importar a la base de dades. Això ha supossat dos canvis:

• Modificar el programa d'export per tal d'importar les dades noves.

• Modificar l'aplicació web per tal de mostrar les noves dades.



12.3 Canvis en la seguretat de l'aplicació

Desprès d'un anàlisis del tipus de dades que s'emmagatzemaven a la base de dades i quin

nivell de protecció es necessitava, es va fer una reunió amb un assesor per veure quines serien

les mesures de protecció que s'aplicaran al sistema. Aquestes mesures són:

• Accessibilitat local

• Canvi de contrasenya anual

• Back up del servidor i de la base de dades

• Log dels accesos a les dades

• Encriptar les contrasenyes

12.4 Export de les dades

A la reunió que es va fer sobre la seguretat, es va decidir que no es podrien exportar les

dades ja que podrien quedar fitxers amb dades personals. En una posterior reunió, ja al final del

projecte, es va decidir que l'accés a l'aplicació seria més restringit, per tant no hi haurà problemes

a l'hora d'exportar les dades.

12.5 Validacions

Per la naturalesa d'aquest projecte es va decidir només validar les  dates. Es va prendre

aquesta  decisió perquè les  validacions  de la  resta  de  camps podria  interferir  amb les  dades

vàlides que s'insertaran en un futur.



13. Possibles desenvolupaments futurs
Un cop finalitzat  el  projecte,  podem començar  a veure quines són les millores que es

podrien incorporar  a aquesta aplicació  en un futur. També parlarem de quines són  les noves

funcionalitats que es podran afegir.

Ara llistarem quines són aquestes millores i parlarem una mica sobre elles.

13.1 Millores en el codi de l'aplicació
Degut a la inexperiència del programador en aquest projecte, hi han alguns aspectes del

codi que es poden millorar. Com per exemple:

Les funcions mostrar i mostrar filtrar es poden unificar en una única funció.  Eliminant la

funció mostrar i  amb uns petits canvis en la funció mostrarFiltrar,  aconseguiríem les mateixes

funcionalitats que amb les dues funcions.

13.2 Millores visuals de l'aplicació
Visualment  l'aplicació  podria  millorar,  cosa  que  faria  més  fàcil  la  seva interacció  amb

l'usuari.  Per  exemple,  afegir  botons  en  comptes  d'un  link.   Això  faria  més  atractiva  aquesta

interacció amb la interfaç, però implicaria que s'hauria d'aprendre el significat de cada botó.

13.3 Export de les dades
Com aquesta millora es va decidir afegir-la al final, no hi ha hagut temps per incorporar-la.

Una vegada presentat aquest projecte, es desenvoluparà aquesta nova funcionalitat.



14. Variacions en la planificació temporal
Una vegada hem planificat tant els objectius com les fases a seguir,  es procedeix a la

realització del projecte.

Durant el desenvolupament del projecte, ens podem trobar amb problemes que faran que

ens desviem de la planificació inical. 

En aquest apartat, analitzarem aquestes desviacions i les decicions que s'han pres per

minimitzar les conseqüències.

14.1 Objectius
Els objectius d'aquest projecte no han canviat. Ara veurem un a un quins s'han assolit i

com:

• Evitar multiplicitat de les dades: s'ha assolit. Gràcies al disseny de la base de dades que

evita aquesta multiplicitat.

• Tenir les dades actualitzades: s'ha assolit.  Gràcies al sistema tothom tindrà accés a les

dades actualitzades.

• Evitar problemes de compatibilitat a l’hora de compartir dades: s'ha assolit. Com totes les

dades estan dins del mateix sistema, no hi haurà problemes de compatibilitat.

• Facilitar el compartir les dades: s'ha assolit.  Com totes les dades es guarden al mateix

sistema, tothom podrà accedir a aquestes dades encara que no les hagi creat ell.

• Evitar  errades  a  les  dades:  s'ha  assolit.  Abans  d'inserir-les  a  la  base  de  dades,  es

comprobaran les que poden donar problemes de compatibilitat.

• Emmagatzemar les dades amb el  nivell  de protecció necessari:  s'ha assolit.  Gràcies a

l'estudi previ sobre la protecció de les dades i la reunió posterior sobre aquest mateix tema,

s'ha implementat el nivell necessari de seguretat al sistema.

• Tot el software utilitzat per fer el sistema haurà de ser Software Lliure: s'ha assolit. Tot el

software utilitza software lliure, excepte el sistema operatiu per temes de compatibilitat.

14.2 Abast del projecte

A l'igual que els objectius, l'abast del projecte no ha canviat. 



14.3 Obstacles i solucions
Durant  el  desenvolupament del projecte aquest  són els obstacles que hem trobat  i  les

possibles solucions.

La instal·lació de WampServer sobre Windows 10 va donar problemes. El que semblava

una simple  errada que es  podria  solucionar  fàcilment,  va resultar  ser  més complicat  del  que

s'esperava en un principi. Al final la solució va ser formatejar l'ordinador i instal·lar WampServer

sobre Windows 8. Això va resoldre el problema, però es va necessitar més temps de l'esperat per

solucionar-ho.

S'ha modificat el programa d'importació després de donar-lo per finalitzat. Això va suposar

dedicar-li  un  temps  que  estava planificat  per  realitzar  la  fase on estava  en  el  moment  de  la

modificació.

Degut al canvi en la data final del projecte,  va canviar de juny a octubre, i  per causes

alienes al projecte en sí tota la planificació temporal va canviar. A continuació, veurem com han

afectat aquest canvis a aquesta planificació temporal.



14.4 Planificació temporal real
Com ja he dit anteriorment, el final del projecte va canviar del 13/07/2016 al 17/10/2016. El

nombre de hores diàries dedicades a la seva realització fins al mes de juny va ser de sis hores; a

partir del canvi de data, les hores van disminuir a quatre. A més, durant el més d'agost no es va

poder  treballar  gaire  per  problemes aliens  al  projecte.  Adicionalment,  es van allargar  algunes

tasques crítiques degudes al fet que hi havia més temps per realitzar-les.

14.4.1 Diagrama real de Gannt

A continuació veurem una taula on hi  hauran totes les tasques del  projecte i  els  seus

detalls . A l'annex del projecte, es pot veure el diagrama on podrem observar l'ordre cronològic.

Fig 55: Planificació real: Taula de tasques



A continuació desglossarem per cada tasca les hores reals per realitzar cadascuna de les

seves subtasques. Durant la fase de GEP es van treballar 4 hores cada dia; després, 6 hores fins

a finals de juny i per finalitzar el projecte, 4 hores. Les hores de cada tasca dependrà de la duració

real de les seves subtasques o de la previsió del que trigarà ella mateixa:

Tasca Hores reals (h) Rol

1. Fase inicial 144 -

1.1 GEP 120 -

1.1.1 Lliurament 1 32 Cap del projecte

1.1.2 Lliurament 2 16 Cap del projecte

1.1.3 Lliurament 3 20 Cap del projecte

1.1.4 Lliurament 4 16 Cap del projecte

1.1.5 Lliurament 5 20 Cap del projecte

1.1.6 Lliurament 6 16 Cap del projecte

1.2 Presentació oral GEP 24 Cap del projecte

Fig 56: Planificació real: Hores reals fase inicial

Cal observar que els lliuraments 5 i 6 comparteixen dies. Es van dividir aquest dies per la

meitat, així doncs es va treballar dues hores per cada tasca.

Tasca Hores reals (h) Rol

2. Anàlisi del problema 34 -

2.1 Reunions amb Amnistia 

Internacional Catalunya

10 Cap del projecte

2.2 Estudi selecció base de 

dades

12 Analista

2.3 Estudi protecció de 

dades

12 Analista

Fig 57: Planificació real: hores reals anàlisi del problema



Les 10 hores de reunions amb Amnistia Internacional inclouen reunions amb ells  i la seva

prèvia preparació.

Tasca Hores reals (h) Rol

3. Disseny de la solució 280 -

3.1 Disseny de la base de dades 216 -

3.1.1 Disseny preliminar base de dades 126 Dissenyador

3.1.2 Reunió revisió disseny 30 Cap del projecte

3.1.3 Disseny final de la base de dades 60 Dissenyador

3.2 Selecció de la base de dades 24 Analista

3.3 Selecció nivell de protecció de les dades 20 Analista

3.4 Revisió disseny i seleccions 20 Cap del projecte

Fig 58: Planificació real: hores reals disseny de la solució

Tasca Hores reals (h) Rol

4. Implementació 181 -

4.1 Selecció tecnologia prototip 20 Programador

4.2 Implementació programa import 45 Programador

4.3 Implementació base de dades i models 30 Programador

4.4 Implementació interfície del sistema 66 Programador

4.5 Revisió prototip 20 Cap del projecte

Fig 59: Planificació real: hores reals implementació



Tasca Hores reals (h) Rol

5. Proves 47 -

5.1 Proves de la base de 

dades

25 Responable de proves

5.2 Proves interfície 22 Responable de proves

Fig 60: Planificació real: hores reals proves

Tasca Hores reals (h) Rol

6. Documentació 20 Cap del projecte

Fig 61: Planificació real: Hores reals documentació

Tasca Hores reals (h)

1. Fase inicial 144

2. Anàlisi del problema 34

3. Disseny de la solució 280

4. Implementació 181

5. Proves 47

6. Documentació 20

Total 706

Fig 62: Planificació real: hores reals totals



14.5 Cost real

14.5.1 Identificació dels costos

En aquest apartat identificarem quins són els canvis realitzats en el presupost, els detallarem

per cada tipus de cost i veurem com afecten al presupost.

14.5.1.1 Recursos humans

La remuneració de cada rol s’ha obtingut de la pàgina Page Personel[6].

Rol Hores Hores estimades Remuneració

(€/h)

Cost (€)

Cap de projecte 224 396 19,23 4307,52

Analista 68 60 16,82 1143,75

Dissenyador 186 72 20,19 3755,34

Programador 141 36 10,09 1422,69

Responsable de

proves

47 60 12,5 587,5

Total 666 624 11.316,79

Fig 63: Planificació real: Recursos humans

Les hores estimades són les hores de la planificació incial  que hem vist a l'apartat  4.2.1.1

Recursos humans

Les  diferències  més  grans  les  podem  veure  entre  els  caps  del  projecte,  dissenyador  i

programador. En la primera planificació es va considerar els periodes de reunions com a feina feta

diàriament, però en realitat les reunions s'han fet de manera puntual. La segona errada important va

ser pensar que el disseny seria menys important quan ha sigut una part important del projecte. Això es

veu reflectit en la diferència d'hores del dissenyador. Per finalitzar, una altra errada va ser el temps del

programador, s'han necessitat moltes més hores de les previstes.

Les etapes 4.2, 4.3 es va realitzar els mateixos dies que la tasca 5.1; i la 4.4, que la 5.2. En

aquestes etapes, per cada tres hores d'implementació s'ha dedicat una a fer proves.

Una vegada quantificat tot això, podem veure que el preu ha baixat respecte a la planificació

inicial que es va estimar en 12.052,51€. Això és degut a que les hores afegides al dissenyador i al

programador  són  més  econòmiques  que  les  hores  tretes  del  cap  de  projecte.



14.5.1.2 Recursos hardware

El  servidor  serà local,  així  doncs no cal  pagar-ne un d'online i  passa a ser  gratuït  ja  que

s'utilitzarà un servidor del que ja disposen.

Hardware Preu temps d'ús Cost amortització (€/T) Cost (€)

Portàtil Toshiba

satellite

700 686 hores 0,08 54,88

Total 54,88

Fig 64: Presupost real: Recursos hardware

14.5.1.3 Recursos software

L'únic canvi  en els recursos software és el sistema operatiu, ja que per problemes amb el

Window 10, es va optar per intal·lar windows 8 al mateix preu. S'han afegit altres recursos software

sense cap cost afegit al projecte.

Software Preu Temps estimat Cost amortització (€/h) Cost (€)

Windows 10[8] 135€ 654 0,02 14,1

Visual Paradigm 0 - - -

MySQL 0 - - -

JIRA[9] 10€/mes 5 mesos - 50

GIT 0 - - -

Adove Acrobat

Reader DC

0 - - -

Google Drive 0 - - -

Gmail 0 - - -

Microsoft Office[10] 10€/mes 5 mesos - 50

WampServer 0 - - -

CodeIgniter 0 - - -

Bootstrap 0 - - -

MySQL Workbench 0 - - -

NetBeans 0 - - -

Sublime Text 0 - - -

Total 185 114,1

Tabla 65: Presupost real: Recursos software



4.5.1.3 Despeses generals

S'han d'augmentat els dies d'ús ja que va canviar la planificació temporal. A més, s'han 

inclòs els desplaçaments realitzats, tant a Amnistia com a la Universitat.

Descripció Preu Quantitat Cost estimat

Internet[11] 30€/mes 8 mesos 240€

Llum[12] 0,12 kw/h 686 hores 82,32€

Desplaçaments

Amnistia[13]

1€/viatje 14 viatjes 14€

Desplaçaments

Universitat[13]

1€/viatje 16 viatjes 16€

Total 352,32€

Tabla 66: Presupost real: Despeses generals

14.5.1.5 Imprevistos

No s'ha  hagut  d'afegir  cap  cost  per  imprevistos,  ja  que  els  costos  per  l'endarreriment  del

projecte  s'han inclòs a l'apartat de recursos humans.

 14.5.6 Cost total

Només canvia el cost dels recursos humans. El nou presupost serà:

Recurs Cost real (€)

Recursos humans 11.316,79

Recursos hardware 54,94€

Recursos Software 114,1€

Despeses generals 352€

Total 11.834,83€

Tabla 67: Presupost real: Cost real



15. Conclusions

Com a conclusió, diré que m'ha semblat un projecte molt interessant ja que soluciona un

problema d'una  associació  en  concret,  tot  i  que  estic  segur  que  moltes  altres  associacions  i

empreses també el  tenen.  Crec que el  projecte  s'adaptarà perfectament  a les necessitats  de

l'associació fent més agradable i eficient l'accés a les seves dades personals.

A més,  aquesta  solució  es  podrà  millorar  en  un  futur.  Gràcies  al  patró  Model-vista-

controlador,  aquestes millores podran ser incloses d'una forma senzilla i  satisfactòria  i  podran

estar centrades tant en la interfície com en l'administració pública, que va quedar fora de l'àmbit

d'aquest projecte.

A nivell personal, ha sigut un plaer treballar amb persones fora de l'àmbit informàtic, ja que

ara tinc una idea de com veuen ells la nostra feina i què esperen de nosaltres. A més, estic molt

orgullós  de  treballar  amb  l'Associació  Amnistia  Internacional  Catalunya  per  tot  el  que  ells

representen.

Per finalitzar, he gaudit molt fent un projecte des de zero, adaptant-me a les necessitats

d'altres persones i  també he après molt  en un àmbit  que no s'explica directament a la nostra

carrera.
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