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RESUM

En aquest projecte, es presenta l'anàlisi i el disseny per a una plana web d'un 
nou hotel de 5 estrelles. 

En la primera part, desprès d'una petita introducció a l'enginyeria del software, 
s'exposaran els objectius de la pàgina web i la metodologia utilitzada per al seu anàlisi 
i disseny. A partir d'aquí, es desenvoluparà el projecte partint de l'anàlisi de 
requeriments, casos d'ús i diagrames de seqüència. 

Fins arribar a l'última part de disseny, on hi haurà l'arquitectura, el diagrama de 
classes i el diagrames de pantalles. El projecte anirà acompanyat d'un prototip de 
pàgina web fet amb Microsoft Visio, el qual es pot exportar a html, per a observar el 
seu disseny i la seva navegabilitat. També es definirà el concepte d'usabilitat i anirà 
enfocat a les pautes que s'han de tenir en compte alhora de dissenyar un portal web.
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1. Introducció a la enginyeria del software

Encara que no s'ha trobat una definició precisa per aquest terme, podem definir 
la enginyeria del software com a una disciplina o àrea de la informació, que ofereix 
mètodes o tècniques per a desenvolupar i mantenir software de qualitat que resolgui 
problemes de tot tipus. Es poden citar altres definicions de autors reconeguts:

“Enginyeria  de  software  es  l'establiment  de  principis  sòlids  de  la  enginyeria  per  a  
obtenir  econòmicament un software confiable i  que funcioni  de forma eficient  en màquines  
reals” (Fritz Bauer, 1972). 

“Enginyeria  de  software  és  l'estudi  dels  principis  i  metodologies  per  al  
desenvolupament i manteniment de sistemes software” (Zelkovitz, 1978)

“Enginyeria de software és l'aplicació pràctica del coneixement  científic al disseny i  
construcció de programes de computadora i a la documentació necessària per a desenvolupar,  
operar i mantenir-los” (Bohem, 1976)

“Es la aplicació d'un enfoc sistemàtic,  disciplinat i quantificable al desenvolupament,  
operació i manteniment del software” (IEEE, 1993)

L'enginyeria  de  software  va  aparèixer  per  primera  vegada  el  1968,  a  la 
Conferència d'Enginyeria de Software i estava destinada a suscitar la reflexió sobre 
l'actual 'crisi del programari' del moment. Des de llavors, ha continuat com a professió i 
ha ampliat el camp d'acció per a dissenyar, implementar i millorar el programari per a 
que sigui de més qualitat, més accessible, fàcil de mantenir, i més ràpid de construir. 

Avui  en dia es cada cop més freqüent  la  consideració de la Enginyeria  del 
Software como una nova àrea de la Enginyeria i el enginyer de Software comença a 
ser una professió implantada en el món natural, laboral i internacional amb drets.

Els objectius estan enfocats al cost, que es senzill de calcular i a la qualitat que 
depèn de factors com ara:

• Factors operatius(utilització):
◦ Correctesa: fins a quin punt el programa satisfà les especificacions inicials.
◦ Exactitud: grau en que es compleixen els requeriments establerts.
◦ Eficiència:  refereix  a  l'execució  del  software  com el  temps de resposta, 

memòria o capacitat de processament.
◦ Integritat: control accessibilitat al software per persones no autoritzades. 

• Factors de revisió(canvis):
◦ Utilitabilitat: esforç necessari per aprendre i utilitzar el software.
◦ Mantenibilitat:  esforç  necessari  per  detectar  i  corregir  errors  en  un 

programa que estigui instal·lat.
◦ Testabilitat:  esforç  necessari  per  provar  que  el  sistema  realitzi  el  seu 

propòsit.
◦ Flexibilitat: esforç necessari per modificar un programa ja instal·lat.
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• Factors de transició(Adaptable a nous entorns):
◦ Transportabilitat:  esforç  necessari  per  traspassar  software  d'una 

configuració hardware a un altre.
◦ Reutilitzabilitat: fins a quin punt parts del software poden ser aprofitades en 

altres aplicacions.
◦ Interoperativitat:  esforç  necessari  per  acoblar  el  sistema  amb  altres 

sistemes. 

Pàg. 6



TFC – Enginyeria del programari

                                      Oscar Tardà Carreras
 Consultor: Ricard Burriel Maurel

 06 de juny 2012

2. Descripció del projecte

2.1. Objectius

Els hotels així com les agencies de viatges i tot el relacionat amb el turisme, 
son els sectors amb més auge dins de l'univers d'Internet. Existeix una gran demanda 
de serveis turístics i Internet es presenta com un canal de venta operatiu les 24 hores, 
que permet al usuari interactuar amb l'empresa en temps real.

 Un hotel ha de tenir un disseny web atractiu, modern i eficaç. Una pàgina web 
on el client pugui accedir a les seves instal·lacions des de la tranquil·litat  de casa seva 
o des de la oficina o inclús reservar la habitació sense haver de trucar a l'hotel. Tot 
sense deixar de banda la usabilitat del sistema.

L'anàlisi  es centrarà  en els  tres  rols  que participaran en el  sistema:  Client, 
recepcionista i l'administrador del sistema. 

Pel que fa als clients podran:

▪ Crear reserves:

◦ Consultar disponibilitat 

◦ Introducció de dades usuari registrat

◦ Confirmació de la reserva

▪ Consultar reserves:

◦ Introducció de dades usuari registrat

◦ Consulta de la reserva

Els recepcionistes podran:

▪ Crear reserves:

◦ Consultar disponibilitat 

◦ Introducció de dades del client

◦ Assignar habitació

◦ Confirmació de la reserva

Pàg. 7



TFC – Enginyeria del programari

                                      Oscar Tardà Carreras
 Consultor: Ricard Burriel Maurel

 06 de juny 2012

▪ Modificar reserves:

◦ Introducció DNI client

◦ Consulta de la reserva

◦ Modificació de la reserva

◦ Confirmació de la reserva

▪ Consultar reserves:

◦ Introducció DNI client

◦ Consulta de la reserva

▪ Anul·lar reserves:

◦ Introducció DNI client

◦ Confirmar anul·lació

I  per  últim  quedarà  el  paper  de  l'administrador  del  sistema,  que  serà 
l'encarregat del manteniment de la pàgina web, la seva actualització i la modificació de 
tarifes, habitacions, serveis, noticies, etc. La seva interfície constarà d'un menú des 
d'on podrà escollir sobre quina entitat de la base de dades vol actuar i quina acció vol 
realitzar.  

El disseny es centrarà en les diferents parts que la plana web d'un hotel ha de 
tenir com a mínim: home, reserves, serveis(habitacions, spa, etc.), ofertes especials, 
calendari d'events, localització, contacte i galeria de fotos.  
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2.2. Metodologia

La enginyeria de software disposa de diversos models de desenvolupament en els 
quals es pot donar suport per a la realització del programari. Els més utilitzats serien:

• Model en cascada: És l'enfocament metodològic que ordena rigorosament les 
etapes del cicle de vida del programari, de tal manera que l'inici de cada etapa 
ha d'esperar la finalització de la immediatament anterior.
Un exemple seria: 

1. Anàlisi de requisits 
2. Disseny del Sistema 
3. Disseny del Programa 
4. Codificació 
5. Proves 
6. Implantació 
7. Manteniment 

• Desenvolupament en espiral:  Les activitats d'aquest model es conformen en 
una espiral, en la qual cada bucle o iteració representa un conjunt d'activitats. 
Les activitats no estan fixades a priori, sinó que les següents es trien en funció 
de l'anàlisi de risc, començant pel bucle interior. 

1. Planificació
2. Anàlisi de riscs
3. Enginyeria
4. Validació

• Desenvolupament iteratiu: Dividim el projecte en iteracions on en cadascuna 
d'elles es fa totes les fases. El que ens permet es tenir un codi que funciona al 
final  de  cada  iteració  i  poder  definir  nous  requeriments  quan  tenim  més 
coneixements sobre el projecte.

• RAD  (Rapid  Application  Development):  Implica  el  desenvolupament  i  la 
construcció  iteratius  de  prototipus.  En  cada  iteració,  es  refina  el  resultat  a 
través de la consulta a l'usuari final de l'aplicació. Els mètodes RAD sacrifiquen 
funcionalitat i rendiment a canvi d'un desenvolupament ràpid.

• Waterfall:  Es  la  metodologia  clàssica  industrial  que  defineix  diferents  fases 
seqüencials a la hora d'implementar un producte.

1. Requeriments
2. Anàlisi
3. Disseny
4. Implementació
5. Testeig
6. Manteniment

• RUP  (Rational  Unified  Process):  Es  un  procés  de  desenvolupament  de 
software  que  junt  amb  el  llenguatge  unificat  de  modelat  UML,  forma  la 
metodologia  estàndard  més  utilitzada  per  a  l'anàlisi,  implementació  i 
documentació de sistemes orientats a objectes.

Pàg. 9

http://ca.wikipedia.org/wiki/Espiral


TFC – Enginyeria del programari

                                      Oscar Tardà Carreras
 Consultor: Ricard Burriel Maurel

 06 de juny 2012

No  es  un  sistema  de  passos  establerts,  més  aviat  és  un  conjunt  de 
metodologies adaptables al context i necessitats de cada organització.
Divideix el procés en quatre fases:

1. Fase d'inici: iteracions en el modelatge del negoci i requisits.
2. Fase d'elaboració: desenvolupament de l'arquitectura, anàlisi, disseny i 

una part d'implementació orientat a l'arquitectura.
3. Fase de construcció: construcció del producte a partir d'unes iteracions. 

Per a cada iteració es seleccionen alguns casos d'ús i es realitza una 
petita cascada per cadascun: anàlisi, disseny, implementació i proves.

4. Fase de transició: es pretén garantir que es té un producte preparat per 
a la seva entrega.

• SCRUM: Té com a principal objectiu maximitzar el retorn de la inversió per a 
l'empresa, construint primer la funcionalitat de més valor per al client i amb els 
principis d'inspecció contínua, adaptació, auto-gestió e innovació.

• SOFTENG Agile:  Té com  a  objectiu  minimitzar  riscos,  gestionar  canvis  de 
forma eficaç i oferir un servei de qualitat que compleixi amb les expectatives 
dels nostres clients. Posa en conjunt a tots els participants del projecte cap a 
un objectiu comú i clarament definit,  això fa que la seva execució es realitzi 
segons les dates i costos previstos. 

La metodologia que aparentment sembla més adequada per al projecte d'una 
plana web d'un nou hotel de 5 estrelles, seria una metodologia RUP, ja que al no tenir 
un sistema de passos establerts, anirem desenvolupant la pàgina a partir dels casos 
d'ús que extraurem en la part d'anàlisi del projecte.

Tal i com he detallat els passos a seguir serien:

1. Fase d'inici: Modelatge del negoci, en el nostre cas un nou hotel de 5 estrelles. 
Requisits i funcions de la pàgina web.

2. Fase d'elaboració:  Desenvolupament  de l'arquitectura,  anàlisi,  disseny i  una 
part d'implementació orientat a l'arquitectura.

3. Fase de construcció: Construcció del producte a partir d'unes iteracions. Per a 
cada iteració es seleccionen alguns casos d'ús i es realitza una petita cascada 
per cadascun: anàlisi, disseny, implementació i proves.

4. Fase de transició: Es pretén garantir que es té un producte preparat per a la 
seva entrega. En l'abast del projecte, en aquesta fase es tindrà un prototip de 
pàgina web ben estructurada i amb la seva navegació ben definida.
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2.3. Anàlisi de riscos

Possibles riscos dins del projecte:

• Un retràs  en una  tasca produeix  més retràs  en cadascuna  de les  tasques 
dependents.

• El pressupost varia el pla del projecte.

• Els espais estan disponibles, però no son adequats(falta de telèfons, cablejat 
de la xarxa, material, etc.)

• En  l'últim  moment,  als  usuaris  finals  no  els  hi  agrada  el  producte,  el  que 
provoca tornar a dissenyar-lo i construir-lo.

• El client no accepta el software entregat.

• Les parts  del  projecte  no s'han especificat  correctament,  consumeixen  mes 
temps del esperat.

• Una qualitat  no acceptable requereix d'un treball  de comprovació, disseny e 
implementació superior al esperat.

• El personal treballa més lent de l'esperat.

• La  falta  d'un  seguiment  exacte  del  progrés,  fa  que  es  desconegui  que  el 
projecte tingui un gran retràs fins que ja està molt avançat.

Possibles solucions dels riscos de major nivell:

• Ubicar un lloc central on cada membre que intervé en el desenvolupament del 
projecte, pugui accedir i treballar sense cap tipus de problema. Amb un espai 
individualitzat i dotat de totes les eines necessàries per a les seves tasques.

• Establir  punts  de  control  i  comunicació  amb els  usuaris  de  manera  que  el 
projecte sigui entregat per mòduls o etapes.

• Realitzar  un  complet  anàlisi  de  requeriments  acompanyat  d'una  bona 
arquitectura de software. 

• Dividir  el  desenvolupament  per  etapes  o  mòduls  amb el  fi  de  donar  major 
temps a les tasques que tinguin una mica més de complexitat.

• Que el personal tingui al seu abast tot el material necessari per a les seves 
funcions, disminuint la entropia.
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2.4. Anàlisi de costos

Un  dels  temes  que  genera  retards  en  la  generació  de  projectes  de 
desenvolupament de llocs Web, és la manca de fons per finançar-los. Com a punt de 
partida en aquest aspecte, s'ha de tenir en compte que el desenvolupament d'un lloc 
Web no es diferencia d'un altre projecte en la institució en quan a la necessitat de 
recursos  per  a  la  seva  realització,  això  implica  que  s'ha  de  calcular  i  estimar  el 
finançament necessari en funció del model conceptual creat per a la implementació del 
lloc.

Costos associats:

• Costos de Implementació :

Requeriments de material informàtic com software i hardware adequats a les 
funcionalitats exigides pel lloc i recursos humans capaces de tirar endavant del 
projecte.  Pot  implicar  contractació  de  personal,  capacitació  de  personal  o 
costos per externalització.

• Costos de desenvolupament :

Cada etapa considerada en el model conceptual del lloc estarà associada als 
costos de desenvolupament. En aquest sentit es adequat revisar la possibilitat 
d'implementar  el  lloc  mitjançant  un sistema escalable,  en que el  cost  pugui 
dividir-se en etapes, evitant un impacte fort en el pressupost.

• Costos de manteniment i actualització :

Implica costos en personal, re-disseny i ajust de procediments i actualització de 
la  informació.  En aquest  apartat,  s'han de considerar  els  costos informàtics 
relacionats, com l'allotjament de la plana Web (“hosting”) i la connectivitat.
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2.6. Anàlisi previ webs existents

A partir  de l'anàlisi  d'altres pàgines webs del  sector  hoteler  ja  existents,  es 
podrà  extreure  els  punts  positius  i  negatius  de  les  diferents  propostes  per  tal 
d'optimitzar  al  màxim el  nostre disseny.  S'avaluarà  l'estructura  de la  informació,  la 
qualitat dels continguts, els colors, els serveis i les imatges.
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3. Planificació

3.1. Diagrama de Gantt
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4. Anàlisi

4.1. Anàlisi de requeriments

 Requeriments de l'arquitectura:

• El  portal  web  de l'aplicació  s'haurà de poder  explotar  i  administrar  utilitzant 
qualsevol navegador web: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
etc. 

• Les dades de l'aplicació hauran d'estar emmagatzemades en un sistema gestor 
de bases de dades relacionals, sobre el qual puguin fer-se futures consultes no 
previstes en l'actualitat. 

• Totes les funcionalitats de l'aplicació hauran de ser accessibles, a més de la 
interfície  d'usuaris,  a través de peticions a serveis web que compleixin amb 
l'arquitectura ReST.1

 Requeriments de seguretat:

• Les dades de l'aplicació només podran ser modificades per aquelles persones 
autoritzades  per  això.  Els  perfils  d'usuari  de  l'aplicació  seran  quatre: 
administrador  del  portal  web,  recepcionista  de  l'hotel,  usuari  invitat  i  usuari 
registrat. 

• El  perfil  d'usuari  invitat  serà el  que utilitzin  els  usuaris  web  que encara  no 
s'hagin  registrat  a  l'aplicació.  Podran  consultar  els  apartats  de  serveis  que 
ofereix  l'hotel,  consultar  el  localitzador,  les  dades  de  contacte  de  l'hotel,  la 
galeria de fotos i per suposat un apartat per a registrar-se en  l'aplicació. Un 
cop registrat, podrà fer les operacions disponibles com a usuari registrat. 

• El perfil d'usuari registrat tindrà accés a un menú d'operacions que no inclogui 
tasques d'administració. Les funcionalitats bàsiques disponibles per als usuaris 
registrats son: realització d'una reserva (sense habitació assignada), consultar 
reserves i consultar l'apartat d'ofertes especials.

• El perfil d'usuari recepcionista accedirà igual que un usuari registrat a l'aplicació 
i tindrà el mateix menú que aquest amb la diferència que aquest, en el moment 
de crear una reserva, podrà assignar-li  un número d'habitació. També podrà 
modificar reserves o anul·lar-les si escau. Aquest usuari tindrà accés a totes les 
dades dels clients registrats i a l'estat de totes les reserves i habitacions.

• El perfil d'administrador tindrà accés a totes les operacions que es demanin de 
l'aplicació, com poden ser altes o baixes d'usuaris, modificacions i consultes de 
tot  tipus  d'entitats  i  relacions  del  model  de  la  aplicació:  hotel,  habitacions, 
reserves, etc. També tindrà el rol d'actualitzar tot el relacionat amb les ofertes, 
esdeveniments i galeria de fotos de l'hotel. 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
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 Requeriments dels estàndards:

• La llicencia d'ús del software on es pugi i amb el que es realitzi l'aplicació ha de 
ser el menys restrictiva possible, preferentment software de codi obert. 

• L'aplicació  haurà  de  complir  amb  els  estàndards  marcats  per  el  WWW 
Consortium(W3C).2 

• El portal web haurà de complir amb les normes d'accessibilitat per aplicacions 
web (WAI 2.03) definides por el WWW Consortium, havent de complir como a 
mínim el nivell A. 

 Requeriments d'interfície d'usuari: 

• El portal web haurà de tenir una estructura clara, ordenant el contingut i les 
funcions  de  l'aplicació  en  pestanyes  o  apartats  que  abasteixi  totes  les 
funcionalitats disponibles, segons el perfil de seguretat de l'usuari connectat. 

• El  portal  web  haurà  de  possibilitar  la  visualització  de  qualsevol  tipus  de 
contingut multimèdia (text, gràfics, vídeos, etc.) en consonància amb la imatge 
corporativa de l'empresa de gestió hotelera. 

• En  els  formularis  d'entrada,  es  valorarà  la  inclusió  d'elements  d'interacció 
asíncrona en la interfície del client que millorin la usabilitat de l'aplicació. 

• A través de la seva interfície basada en serveis, el portal web hauria de poder 
ser consultat a través d'un dispositiu mòbil d'interfície reduïda, diferent al d'un 
navegador tradicional d'un ordinador de sobretaula. Això no vol dir que s'hagi 
de desenvolupar la interfície per a un dispositiu mòbil, si no que l'arquitectura 
de l'aplicació (basada en serveis ReST) haurà d'estar preparada per això. 

 Requeriments de rendiment i escalabilitat:

• La base de dades haurà de disposar d'un pool de connexions configurables en 
número per a que l'aplicació sigui escalable en funció dels recursos hardware y 
software disponibles. 

• Les  peticiones  asíncrones  (AJAX)  que  es  realitzin  a  l'aplicació  hauran  de 
limitar-se per a no córrer el risc de sobrecarregar al servidor. 

• Les  peticiones  concurrents  d'accés  a  la  base  de  dades  han  de  deixar  a 
l'aplicació en un estat consistent. 

• En condicions normals d'utilització de la xarxa, les peticions realitzades no han 
de superar mai un temps màxim, que vindrà marcat per el temps que tarda en 
carregar el Servlet controlador.

2 HTML 4.0 o superior, CSS 2.0, etc.
3 http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/wcag-20/standard_wcag_en.htm
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4.2. Actors

En aquest projecte els actors són el client (usuari invitat o usuari registrat), el 
recepcionista i l'administrador del portal web.

• El guió del client:

El client desitja realitzar una reserva per a una data i unes nits determinades en 
un hotel, per un cert nombre de persones i per a un tipus d'habitació amb un règim en 
concret. Si es un usuari no registrat podrà consultar els serveis que ofereix l'hotel, la 
seva galeria de fotos completa i on està situat. Si vol veure les ofertes especials que 
ofereix l'hotel per a usuaris fidels i/o tirar endavant amb la reserva haurà de registrar-
se al sistema amb el seu nom, cognom, DNI, telèfon, mòbil, correu electrònic, direcció i 
codi postal.

Un cop registrat,  amb el  número de DNI  podrà  accedir  al  primer  menú de 
reserves on pot seleccionar el tipus de règim, tipus d'habitació, si hi ha menors de 2 
anys  o  menors  entre  2  i  12  anys  i  les  dates  i  nits  desitjades.  En  cas  d'haver 
disponibilitat i estar d'acord amb el preu ofert aquest haurà d'introduir el número de 
targeta de crèdit, data de caducitat de la targeta, codi de seguretat, el tipus de targeta i 
tindrà  un  camp  per  possibles  observacions  que  cregui  convenient  el  client.  Per 
finalitzar, només haurà de confirmar totes les dades introduïdes i les personals d'usuari 
registrat i la reserva ja estarà introduïda en el sistema. 

Tanmateix,  el  client  podrà  consultar  les  dades  de  les  seves  reserves  en 
qualsevol  moment  que  ho  desitgi,  identificant-se  en  el  sistema,  i  introduint  el 
localitzador o la data d'entrada.

• El guió del recepcionista:

El recepcionista pot realitzar les accions de creació, modificació, anul·lació, i 
consulta de reserves. El recepcionista pot escollir  en un menú una opció qualsevol 
d'aquestes categories esmentades.

Creació: La  creació  de  la  reserva  es  realitza  de  la  mateixa  manera  que 
l'efectuada pel client, amb l'afegit que aquest podrà assignar-li un número d'habitació 
en aquell moment.

Modificació: El  recepcionista  rep  una  petició  de  modificació  d'una  reserva.
Per  buscar  introdueix  el  DNI  o  la  data  d'entrada  o  el  nom  del  client
o, si s'escau, el localitzador. Llavors, li apareixen les dades de la reserva, que podrà
modificar.  Després  confirma  la  modificació  i  s'introdueix  la  modificació  en  el
sistema.

Anul·lació: El  recepcionista  rep  una  anul·lació  de  reserva.  per  buscar
introdueix  el  DNI  o  la  data  d'entrada  o  el  nom  del  client  o,  si  s'escau,
el localitzador. Després d'això li apareixen les dades de la reserva, que podrà anul·lar.
Finalment, es confirma l'esborrat i la reserva desapareix del sistema.
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Consulta: El recepcionista rep sol·licitud de consulta d'una reserva. En primer
lloc  la  cerca  per  DNI  o  la  data  d'entrada  o  el  nom  del  client  o,  si
s'escau, amb el localitzador i li apareixen les dades de la reserva.

• El guió de l'administrador del sistema:

L'administrador  del  sistema pot  realitzar les accions de creació,  modificació, 
baixa  i  comprovar  les  entitats  del  sistema.  Aquest  actor  pot  escollir  d'un  menú 
d'aquestes categories esmentades, així com l'entitat en la qual vol actuar.

La seva actuació sobre les entitats es realitza en el sentit de donar d'alta, baixa, 
modificar  o  consulta  d'hotel,  tipus  d'habitació,  serveis,  etc.  Una  de  les  funcions 
principals de l'administrador del sistema és la introducció de les tarifes. Aquestes han 
de tenir  en compte els  valors de la  reserva:  tipus d'habitació,  nombre d'adults,  de 
menors de 2 anys o de menors entre 2 i 12 anys i el període d'estada i també el règim.

Alta: Alta d'un nou membre d'una entitat.

Baixa: Consulta del membre i baixa d'aquest d'una entitat (esborrat de tots els 
seus atributs en cascada).

         Modificació: Consulta del membre i modificació dels seus atributs.

   Consulta: Consulta  dels  atributs  d'un  membre  d'una  entitat.  Una  de  les
funcions  principals  de  l'administrador  del  sistema  és  la  introducció  de  les  tarifes.
Aquestes  han  de  tenir  en  compte  els  valors  de  la  reserva:  tipus  d'habitació,
nombre  d'adults  /  de  menors  de  2  anys  /  de  menors  entre  2  i  12  anys  i  el
període d'estada i també el règim.

         L'administrador suporta les mateixes funcions que el recepcionista i que un client 
normal.
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4.2. Diagrama de casos d'ús de requeriments
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4.3. Casos d'ús

1.Crear reserva

Resum de la funcionalitat: introdueix una reserva.

Actors: client registrat, recepcionista, administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Consulta disponibilitat”, “Preu reserva”,”Assignar habitació”.

Precondició: cap.

Postcondició: s'ha realitzat una reserva.

Procés normal principal: 
El sistema demana l'hotel, data d'arribada, número nits, tipus d'habitació, règim, 
nombre d'adults, nombre de menors de 2 anys, nombre de menors de 2 a 12 anys. 

El client introdueix les dades. 

El sistema executa el cas d'ús “Consulta la disponibilitat” i obté el preu executant el 
cas d'ús “Preu reserva” per a aquestes dades. 

El sistema ofereix un preu, i sol·licita el número de targeta de crèdit, data caducitat, 
codi de seguretat, tipus de targeta i un camp d'observacions.
El client accepta el preu i introdueix les dades. 

El sistema guarda la reserva i resta en un la disponibilitat per a aquest tipus 
d'habitació. El sistema també retorna un número de localitzador d'aquesta reserva.

Pel que fa a l'actor Recepcionista, tindrà una última opció que executarà el cas d'ús 
“Assignar habitació” que retorna un número d'habitació.

Alternatives de procés i excepcions:
-El client no a introduït les dades obligatòries, el sistema demana les dades 
obligatòries.

-Hi ha un excés de persones per al tipus d'habitació, el sistema dona un avís i torna a 
demanar les dades.

-No hi ha disponibilitat per al tipus d'habitació.

-La data d'entrada està fora de rang o el número de nits es massa alt per aquest hotel.

-El client no accepta la reserva, el sistema no guarda cap reserva.
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2.Modificar reserva

Resum de la funcionalitat: modifica les dades d'una reserva existent.

Actors: recepcionista, administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Consultar reserva”, “Consulta disponibilitat”, “Preu reserva”.

Precondició: cap.

Postcondició: s'ha modificat la reserva.

Procés normal principal: 
El sistema demana l'hotel, nom del client, DNI, data d'entrada i localitzador(IdReserva). 

El recepcionista introdueix una o totes les dades que vulgui. 

El sistema mostra les coincidències amb les dades introduïdes, realitza això
utilitzant el cas d'ús “Consultar reserva”. 

El recepcionista selecciona la reserva que estava buscant i modifica les seves dades.

El sistema executa el cas d'ús “Consulta disponibilitat” i obté el preu executant el cas 
d'ús “Preu reserva” per a aquestes dades, en cas que això sigui necessari. 

El sistema demana confirmació de modificació. 

El recepcionista accepta la modificació i llavors el sistema guarda la reserva.

Alternatives de procés i excepcions:
-El recepcionista no a introduït cap dada obligatòria, el sistema demana les dades 
obligatòries.

-Hi ha un excés de persones per al tipus d'habitació, el sistema dona un avís i torna a 
demanar les dades.

-No hi ha disponibilitat per al tipus d'habitació.

-La data d'entrada està fora de rang o el número de nits es massa alt per aquest hotel.

-El recepcionista no accepta la reserva, el sistema no modifica la reserva.
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3.Anul·lar reserva

Resum de la funcionalitat: anul·la una reserva existent.

Actors: recepcionista, administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Consultar reserva”.

Precondició: cap.

Postcondició: s'ha eliminat la reserva.

Procés normal principal: 
El sistema demana l'hotel, nom del client, DNI, data d'entrada i localitzador.

El recepcionista introdueix les dades.

El sistema mostra les coincidències amb les dades introduïdes, realitza això utilitzant 
el cas d'ús “Consultar reserva”.

El recepcionista anul·la la reserva.

El sistema elimina la reserva i suma en una unitat el tipus d'habitació per a les dates 
de la reserva. 

Alternatives de procés i excepcions:
-El recepcionista no a introduït  cap dada obligatòria,  el  sistema demana les dades 
obligatòries.

-Si el recepcionista ha seleccionat un cas coincident i no es el que l'interessa anul·lar, 
retorna a la llista.
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4.Consultar reserva

Resum de la funcionalitat: consulta les dades d'una reserva existent.

Actors: client registrat, recepcionista, administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Modificar reserva”, “Anul·lar reserva”.

Precondició: cap.

Postcondició: s'ha eliminat la reserva.

Procés normal principal: 
El sistema demana l'hotel, nom del client, DNI, data d'entrada i localitzador.

El client introdueix les dades.

El sistema mostra les coincidències amb les dades introduïdes. 

Alternatives de procés i excepcions:
-El  recepcionista no a introduït  cap dada obligatòria,  el  sistema demana les dades 
obligatòries.

-Si  el  recepcionista  ha  seleccionat  un  cas  coincident  i  no  es  el  que  l'interessa 
consultar, retorna a la llista.
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5.Preu reserva

Resum de la funcionalitat: retorna el preu d'una reserva.

Actors: client registrat, recepcionista, administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Crear reserva”, “Modificar reserva”.

Precondició: ha començat l'execució dels casos d'ús “Crear reserva” i “Modificar 
reserva”.

Postcondició: retornat el preu d'una reserva per a uns valors donats.

Procés normal principal: 
El  sistema  executa  “Crear  reserva”  o  “Modificar  reserva”,  que  envien  les
dades  hotel,  data  d'arribada,  número  nits,  tipus  d'habitació,  règim,  nombre
d'adults, nombre de menors de 2 anys, nombre de menors de 2 a 12 anys. 

El  sistema  calcula  el  preu  de  la  reserva  amb  les  dades  introduïdes,
consultant  les  diferents  tarifes  per  nit  per  al  període  de  dates  d'inici  i  fi
de  la  reserva  i  retorna  el  resultat  als  casos  d'ús  “Crear  reserva”  o
“Modificar reserva”.

Alternatives de procés i excepcions: cap.
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6.Consultar disponibilitat

Resum de la funcionalitat: retorna la disponibilitat per a un tipus d'habitació.

Actors: client registrat, recepcionista, administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Crear reserva”, “Modificar reserva”.

Precondició: ha començat l'execució dels casos d'ús “Crear reserva” i “Modificar 
reserva”.

Postcondició: retornada la disponibilitat per a un tipus d'habitació.

Procés normal principal: 
El sistema executa “Crear reserva” o “Modificar reserva”, que envien les dades l'hotel, 
data  d'arribada,  número  nits,  tipus  d'habitació,  règim,  nombre  d'adults,  nombre de 
menors de 2 anys, nombre de menors de 2 a 12 anys a aquest cas d'ús.
El  sistema  calcula  la  disponibilitat  mitjançant  les  dades  passades  i  retorna  el
resultat als casos d'ús “Crear reserva” o “Modificar reserva”. 

Alternatives de procés i excepcions: cap.
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7.Assignar habitació

Resum de la funcionalitat: retorna un número d'habitació assignada a una reserva.

Actors: recepcionista, administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Crear reserva”, “Modificar reserva”.

Precondició: ha començat l'execució dels casos d'ús “Crear reserva” i “Modificar 
reserva”.

Postcondició: retornat el número d'habitació segons reserva.

Procés normal principal:
El sistema executa “Crear reserva” o “Modificar reserva”, que envien les dades l'hotel, 
data  d'arribada,  número nits,  tipus  d'habitació,  règim,  nombre  d'adults,  nombre  de 
menors de 2 anys, nombre de menors de 2 a 12 anys a aquest cas d'ús.
El sistema buscarà en el hotel un número d'habitació lliure, segons el tipus d'habitació i 
la  disponibilitat  mitjançant  les  dades  passades  i  retorna  el  resultat  als  casos  d'ús 
“Crear reserva” o “Modificar reserva”. 
El sistema posarà aquesta habitació a ocupada entre la data d'entrada i el número de 
nits.

Alternatives de procés i excepcions: cap.
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El client no registrat té disponibles els següents casos d'ús que estaran disponibles en 
el portal web per a tots els actors:

8.Registrar-se

Apartat  on cada actor  introduirà  el  DNI  i  una contrasenya.  Segons  sigui  un  client 
registrat, recepcionista o l'administrador del sistema tindrà disponibles els casos d'ús 
propis.
Si es tracta d'un nou client, el sistema li demanarà les seves dades personals per a 
ingressar al sistema i convertir-se en un client registrat.

9.Consultar dades

Està format per quatre apartats: 

-Serveis: On s'informara al client dels serveis que ofereix l'hotel.
-Galeria de fotografies: On es pot trobar un recull de fotografies de tot l'hotel.
-Localitzador: On dirigira a l'usuari al mapa per la localització de l'hotel.
-Contacte:  On  dirigirà  a  l'usuari  al  seu  correu  per  poder  enviar  qualsevol 

consulta a l'hotel

10.Consultar ofertes especials

El client un cop registrat, a part dels anteriors casos d'ús, tindrà disponible aquest on 
podrà entrar a l'apartat on trobarà ofertes i descomptes especials de l'hotel.
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Els següents casos d'ús son genèrics per a totes les entitats bàsiques de la base de 
dades:

11.Crear entitat X

Resum de la funcionalitat: crea un nou membre de l'entitat X.

Actors: administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: cap.

Precondició: cap.

Postcondició: s'ha creat un nou membre de l'entitat X.

Procés normal principal:
El sistema sol·licita els atributs de l'entitat X.

L'administrador introdueix els atributs de l'entitat X.

Alternatives de procés i excepcions: 
-L'administrador no a introduït els atributs correctament, el sistema demana els atributs 
un altre vegada.

12.Modificar entitat X

Resum de la funcionalitat: modifica un membre de l'entitat X.

Actors: administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Consultar entitat X”.

Precondició: cap.

Postcondició: s'ha modificat un membre de l'entitat X.

Procés normal principal:
El sistema sol·licita els atributs de l'entitat X a modificar.
L'administrador introdueix les dades.
El  sistema  mostra  les  coincidències  amb  les  dades  introduïdes,  realitza  això
utilitzant el cas d'ús “Consultar entitat X”.
L'administrador modifica les dades de l'entitat X.
El sistema guarda la modificació. 

Alternatives de procés i excepcions: 
-L'administrador no a introduït els atributs correctament, el sistema demana els atributs 
un altre vegada.

-Si  l'administrador  ha  seleccionat  una  entitat  coincident  i  no  es  la  que  l'interessa 
modificar, retorna a la llista.
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13.Baixa entitat X

Resum de la funcionalitat: baixa d'un membre de l'entitat X.

Actors: administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Consultar entitat X”.

Precondició: cap.

Postcondició: s'ha donat de baixa un membre de l'entitat X.

Procés normal principal:
El sistema sol·licita els atributs de l'entitat X a donar de baixa.
L'administrador introdueix les dades.
El  sistema  mostra  les  coincidències  amb  les  dades  introduïdes,  realitza  això
utilitzant el cas d'ús “Consultar entitat X”.
L'administrador dóna de baixa al membre de l'entitat X.
El sistema elimina el membre de l'entitat. 

Alternatives de procés i excepcions: 
-L'administrador no a introduït els atributs correctament, el sistema demana els atributs 
un altre vegada.

-Si  l'administrador  ha  seleccionat  una  entitat  coincident  i  no  es  la  que  l'interessa 
modificar, retorna a la llista.

14.Consultar entitat X

Resum de la funcionalitat: consulta les dades d'un membre de l'entitat X.

Actors: administrador del sistema.

Casos d'ús relacionats: “Modificar entitat X”, “Baixa entitat X”.

Precondició: cap o ha començat l'execució dels casos d'ús “Modificar entitat X” o 
“Baixa entitat X”.

Postcondició: retorna les dades d'un membre de l'entitat X.

Procés normal principal:
El sistema sol·licita alguna dada d'un membre de l'entitat X a consultar.
L'administrador introdueix les dades.
El sistema retorna una llista de les coincidències amb les dades entrades del membre 
sol·licitat.

Alternatives de procés i excepcions: 
-No existeix cap coincidència amb les dades enviades, el sistema torna a demanar les 
dades.

Pàg. 29
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4.5. Diagrames de seqüència

Ens centrarem en els casos d'ús generals en la creació, modificació i  anul·lació de 
reserves, on ja apareixen els casos d'ús relacionats amb aquests.

• Crear Reserva:

Pàg. 30

Actor

Time Time
Registrar-se(DNI Client i contrasenya)

Nom, Cognom, Direcció,Codi postal, Telèfon, Mòbil, Correu elèctronic,  .

:Sistema

crearReserva( Hotel, DataArribada, NumNits, TipusHab, Règim, Adults, Nens, Menors)

Consulta disponibilitat(Tipus habit)

AssignarHabitació( IdReserva,NºHabitació)

IdReserva

Time

:Habitació
Time

:Tarifa

PreuReserva(DataArribada,NumNits,TipusHab, Règim, Adults, Nens, Menors)

Id_HabDisponible

Preu reserva
Preu reserva

Formulari(Num tarjeta crèdit, Data caducitat, Codi seguretat, tipus tarjeta, comentari)

Nºhabitació
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• Modificar Reserva:

Pàg. 31

Actor

Time

NovaLlista(IdReserva, DataArribada, NumNits, ,TipusHabitacIó, Règim, Adults, Nens, Menors, NºHab)

Time

Anul·larReserva(Hotel, Nom, DNI, DataEntrada, IdReserva)

Llista(IdReserva, DataArribada, NumNits, ,TipusHabitacIó, Règim, Adults, Nens, Menors, NºHab)

:Sistema

Time

:Habitació
Time

:Tarifa

Consulta disponibilitat (Tipus habit)

PreuReserva(DataArribada,NumNits,TipusHab, Règim, Adults, Nens, Menors)

Id_HabDisponible

Preu reserva

AssignarHabitació( IdReserva,NºHabitació)

IdReserva

Preu reserva

Formulari(Num tarjeta crèdit, Data caducitat, Codi seguretat, tipus tarjeta, comentari)

Nºhabitació

:Reserva
Time

ConsultarReserva(Hotel, Nom, DNI, DataEntrada, IdReserva)

LlistaReservesCoincidents
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• Anul·lar Reserva:

Pàg. 32

Actor

Time Time

ConsultaReserva(Hotel, Nom, DNI, DataEntrada, IdReserva)

Llista(IdReserva, DataArribada, NumNits, ,TipusHabitacIó, Règim, Adults, Nens, Menors, NºHab)

:Sistema

Anul·larReserva(IdReserva)

Time

:Habitació

SumarUnitatDisponibilitat(Tipushab)

ConsultarReserva(Hotel, Nom, DNI, DataEntrada, IdReserva)

:Reserva
Time
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• Consultar Reserva:

Pàg. 33

Actor

Time Time

ConsultaReserva(Hotel, Nom, DNI, DataEntrada, IdReserva)

Llista(IdReserva, DataArribada, NumNits, ,TipusHabitacIó, Règim, Adults, Nens, Menors, NºHab)

:Sistema

ConsultarReserva(Hotel, Nom, DNI, DataEntrada, IdReserva)

:Reserva
Time

LlistaReservesCoincidents
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5. Disseny

5.1. Arquitectura de la informació

Les propostes de l'arquitectura són dos, tres i quatre capes. Existeixen molts 
sistemes basats en dues capes, que consisteix principalment en dividir el codi de les 
dades,  però  presenta  com  a  inconvenients  que  el  nivell  de  les  aplicacions  es 
sobrecarrega. 

 Per  aquesta raó existeix  una tendència  a adoptar  una arquitectura de tres 
capes que es divideixen de la següent forma:

Aquesta arquitectura aplicada a aquest projecte ens aporta els avantatges de 
ser  fàcilment  modificable,  dons  les  modificacions  locals  no  afecten  a  la  resta  del 
sistema,  i  de  ser  reutilitzat,  al  poder  aprofitar  funcions  o  classes.  A  més,  permet 
distribuir  el  treball  de creació  de la  aplicació  per nivells;  cada grup de treball  està 
totalment aïllat  de la  resta de nivells,  de forma que només cal conèixer  l'API4 que 
existeix entre nivells. Exemples: 

• Microsoft Framework .NET

• OpenGL

• API for SCSI device interfacing

• Javascript-C de Mozilla

• Symfony para PHP

4 Conjunt de funcions i procediments que ofereix certa biblioteca per a ser utilitzada per un altre software com una 
capa d'abstracció.

Pàg. 34
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1. Capa de presentació. Aquesta capa reuneix tots els aspectes del software que 
tenen que veure amb les interfícies i les interaccions amb els diferents usuaris 
humans del sistema. Aquests aspectes, inclouen el maneig i aspecte de les 
finestres,  el  format  dels  menús,  gràfics  i  elements  multimèdia  en  general. 
Aquesta capa obté les peticions dels usuaris, ordena la execució de les accions 
i retorna el resultat d'aquestes.

Aquesta capa es comunica només amb la capa de negoci. També es coneguda 
com a interfície gràfica i ha de tenir la característica de ser “amigable” per al 
usuari on generalment es presenten com a formularis.

2. Capa de negoci o de domini. En aquesta capa es reben les peticions de l'usuari 
i s'envien les respostes desprès del procés. S'anomena així, perquè es aquí on 
s'estableixen totes les regles que s'han de complir. 

Es  comunica  amb  la  capa  de  presentació  per  a  rebre  peticions  i  retornar 
resultats i amb la capa de dades per emmagatzemar o recuperar dades.

3. Capa de dades. Aquesta capa reuneix tots els aspectes del software que tenen 
a veure amb el maneig de les dades persistents. Està formada per un o mes 
gestors de bases de dades que realitzen tot el emmagatzemament de dades, 
reben sol·licituds de emmagatzemament o recuperació d'informació des de la 
capa de negoci.

En la nostra aplicació orientada a la Web, en la capa de presentació està el 
navegador que permet visualitzar el portal; el mateix que es comunica amb el servidor 
Web i a la vegada amb el servidor d'aplicacions conformant la lògica de negocis. I 
posteriorment, s'accedirà a la base de dades. 

Pàg. 35
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5.2. Diagrama de classes de les entitats.

Pàg. 36

Usuari

+DNI: String
+nom: String
+cognom: String
+direcció: String
+província: String
+país: String
+codiPostal: String
+telefon: String
+email: String

TarjetaCrèdit

+número: String
+tipus: String
+caducitat: String
+codiSeguretat: String

Hotel

+nom: String
+dataMàximaEntrada : Date
+numMàximNits: Integer

Reserva

+localitzador : String
+dataArribada: Date
+númeroNits: Integer
+númeroAdults: Integer
+númeroMenors2anys: Integer
+númeroMenors2-12anys: Integer
+observacions: String
+regim: String 
+preu: Double

Habitació

+tipus: String
+númeroMàximPersones: Integer
+disponibilitat : Integer

Tarifa

+preuNit: Double
+dataInici: Date
+dataFi: Date

1

*

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

UserManager

_______________
+CrearUsuari()
+ModificarUsuari()
+BorrarUsuari()
+MostrarUsuari()
+LlistarUsuaris()

RegistratInvitat Recepcionista Administrador

Pàgina

+nom:string

Permis

* *
*

*

Etiqueta

+nom:string

PageManager

_______________
+CrearPàgina()
+ModificarPàgina()
+EliminarPàgina()
+MostrarPàgina ()
+BuscarPàgina ()
+PublicarPàgina()
+DespublicarPàgina()

LabelManager

_______________
+CrearEtiqueta()
+ModificarEtiqueta()
+BorrarEtiqueta()
+MostrarEtiqueta()
+LlistarEtiquetes()

*

*
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En aquest  diagrama de classes de les entitats,  es pot veure que hi  ha una 
agregació  entre  client  i  targeta  de  crèdit,  ja  que  una  targeta  sempre  ha  d'estar 
associada a un client i sense aquest no té sentit, perquè una targeta pertany a un sol 
client.

També podem observar, que varies reserves estan associades a un hotel i que 
diferents habitacions estan associades a un mateix hotel.

Pel  que fa les  tarifes,  tenim que hi  ha  varies tarifes associades a  un tipus 
d'habitació i que poden haver N tarifes associades a una reserva, ja que una mateixa 
reserva pot estar en períodes diferents de tarificació. 

Per últim, tenim reserves que estan associades a un client de tal manera que 
un client pot tenir varies reserves i varies reserves poden tenir una targeta de crèdit. 
Com s'ha dit anteriorment, tenim que varies reserves estan associades a un hotel i 
poden haver-hi N reserves per a N tipus d'habitació. Finalment, també hi pot haver N 
tarifes associades a una reserva.

Pel que fa la implementació de la pàgina web, s'ha afegit en el diagrama de 
classes els 3 controladors següents: UserManager, PageManager i LabelManager.

UserManager: classe gestora de la interacció amb els usuaris.

PageManager: classe gestora de la interacció amb les pàgines.

LabelManager:  classe  gestora  de  la  interacció  amb  les  etiquetes  de  les 
pàgines.

Pàg. 37
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5.3. Disseny de la base de dades.

Primer de tot, transformarem del model estàtic al model entitat-relació(ER), i 
posteriorment crearem les taules amb els seus atributs i claus, corresponents a les 
classes i relacions següents. En aquest apartat ens centrarem amb les classes de les 
dades que guardem en la base de dades:

Reserva: T_Reserva

Tarifa: T_Tarifa

Habitació: T_Habitacio

Hotel: T_Hotel

Client: T_Client

Targeta crèdit: T_TarCredit

Pàg. 38

Habitació Hotel

Tarifa Reserva

TarjetaCrèdit

Client

té pot tenir pot tenir

té

té té

pertany

1

1
1

1 1

11..N

1..N 1..N

1..N

0..N 0..N

1 N



TFC – Enginyeria del programari

                                      Oscar Tardà Carreras
 Consultor: Ricard Burriel Maurel

 06 de juny 2012

Taula T_Reserva

*Localitzador: String

DataArribada: Date

NúmeroNits: Integer

NúmeroAdults: Integer

NúmeroMenors2anys: Integer

NúmeroMenors2-12anys: Integer

Observacions: String

Règim: String

Preu: Double

*DNI: String

*NomHotel: String

*TipusHab: String

• Clau primària: Localitzador.
• Clau forana cap a T_Client: DNI.
• Clau forana cap a T_Hotel: NomHotel.
• Clau forana cap a T_Habitacio: TipusHab, NomHotel.

Taula T_Tarifa

PreuNit: Double

*DataInici: Date

DataFi: Integer

*Localitzador: String

*Tipus_Hab: String

• Clau primària: DataInici.

• Clau forana cap a T_Habitacio: TipusHab.

• Clau forana cap a T_Reserva: Localitzador.

Pàg. 39
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Taula T_Habitacio

*TipusHab: String

NumMaxPersones: Integer

Disponibilitat: Integer

*NomHotel: String

• Clau primària: TipusHab.

• Clau forana cap a T_Hotel: NomHotel.

Taula T_Hotel

*NomHotel: String

DataMaxEntrada: Date

NumMaxNits: Integer

Taula T_Client

*DNI: String

Nom: String

Cognom: String

Direcció: String

Província: String

País: String

CodiPostal: String

Telefon: String

Email: String

• Clau primària: DNI.

Pàg. 40
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Taula T_TarCredit

*Número: String

Tipus: String

Caducitat: String

CodiSeguretat: String

*DNI: String

• Clau primària: Número.
• Clau forana cap a T_Client: DNI.

Pàg. 41
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5.4. Diagrama de pantalles.

Pàg. 42

Home Registre

Serveis

Galeria

Calendari 
Events

Localitzador

Contacte

Zona client –
Dades personals

Crear 
Reserva

Consultar 
Reserva

Modificar 
Reserva

Anul·lar 
Reserva

Formulari 
reserves

Consulta 
disponibilitat

Dades 
bancàries

Formulari 
consulta

Llistat 
coincidències

Reserva 
seleccionada

Formulari 
consulta

Llistat 
coincidències

Formulari 
reserves

Consulta 
disponibilitat

Dades 
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El prototip del portal web està fet amb Microsoft Visio, i exportat com a pàgina 
HTML, on podrem simular tots els casos d'ús que hem definit  amb anterioritat.  Es 
mostrarà tota l'estructura de l'aplicació  i  la  seva navegació,  podent  l'usuari  simular 
qualsevol consulta, modificació, anul·lació o creació de reserves i els seus formularis 
pertinents. L'arxiu està adjuntat a la memòria: “Hotel5estrelles.html”. 

Pàgina d'inici:

Totes les pàgines tenen en comú la mateixa capçalera superior i els laterals. La 
part central serà la part dinàmica on apareixerà lo que l'usuari estigui buscant. Pel que 
fa la capçalera hi podem trobar el logo de l'hotel, una imatge de l'hotel i una barra 
d'apartats, que són els links on pot accedir l'usuari no registrat. L'usuari sabrà on està 
situat en tot moment, per que els enllaços estan ressaltats amb color i cada pàgina 
contindrà un títol al mig informant.

Pàg. 43
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A la dreta tindrem la zona on poder canviar la pàgina en els diferents idiomes, i 
un  requadre  on  l'usuari  podrà  registrar-se  o  en  el  cas  que  ja  estigui  registrat  ha 
d'escriure el nom d'usuari i la contrasenya i prémer Entrar. 

Un cop registrat i s'ha entrat amb la contrasenya correcte, ens redirigeix a l'àrea 
del client on podrà visualitzar les seves dades personals. En aquesta pàgina, també hi 
trobem els enllaços per a poder consultar reserves existents. I en el cas que s'hagi 
entrat com a actor recepcionista, també podrà modificar o anul·lar reserves.

Per a crear una nova reserva, s'ha decidit posar un requadre en comú en totes les 
pàgines ja que en tot moment s'ha de donar la idea i la facilitat a l'usuari de que pot 
reservar fàcilment i tranquil·lament des de el portal web, donat que obtenir el màxim de 
reserves per a l'hotel, es l'objectiu prioritari que ha d'aportar el portal web. Com indica 
el *, informem a l'usuari si es el primer cop que entra a la pàgina, ha de registrar-se per 
a accedir al formulari de reserves.

Pàg. 44
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Els formularis tindrà aquesta estructura, com per exemple el primer per a crear 
una nova reserva:

Pàg. 45
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5.5. Usabilitat.

Podríem definir  la usabilitat  com a la capacitat  d'un producte o servei a ser 
entès,  après i  utilitzat  per l'usuari  final  de forma natural,  intuïtiva i  sense tenir  que 
pensar o investigar,  ja que el seu disseny i tots els elements estan ubicats allà on 
aquest usuari ho espera. Un altre definició segons la UPA5, la usabilitat es el grau de 
facilitat  d'ús  d'un  software,  hardware  o  qualsevol  producte,  i  la  forma  en  com 
s'acomoda la gent que l'utilitza. Es una qualitat o característica del producte.

Les normes de usabilitat  daten de 1990 quan van ser exposades per Jacob 
Nielsen i  Rolf  molich en el  llibre  “Evolució  Heurística d'interfícies d'usuari” i  com a 
principis bàsics podríem enumerar aquests tres:

Facilitat  d'aprenentatge:  facilitat  amb  què  nous  usuaris  desenvolupen  una 
interacció  efectiva  amb  el  sistema  o  producte.  Està  relacionada  amb  la 
predicibilitat,  familiaritat,  la  generalització  dels  coneixements  previs  i  la 
consistència. 

Flexibilitat:  relativa a la varietat de possibilitats amb què l'usuari i el sistema 
poden  intercanviar  informació.  També  inclou  la  possibilitat  de  diàleg,  la 
multiplicitat de vies per a realitzar la tasca, la similitud amb tasques anteriors i 
l'optimització entre l'usuari i el sistema. 

Robustesa: és el nivell de suport a l'usuari que facilita el compliment de seus 
objectius.  Està  relacionada  amb  la  capacitat  d'observació  de  l'usuari,  de 
recuperació d'informació i d'ajust de la tasca a l'usuari. 

Podem observar un bon exemple de usabilitat a partir del següent enllaç, per 
posar una mica d'humor, que mostra els problemes de usabilitat que podia haver tingut 
un monjo al enfrontar-se a un llibre per primera vegada:

http://www.youtube.com/watch?v=93SgXeu-SeY

A continuació, enumerarem una serie de recomanacions resumides que hem 
tingut de tenir en compte per a poder conjugar al màxim els nostres objectius, amb les 
necessitats i expectatives de l'usuari final durant el procés d'interacció amb el nostre 
portal web.

✔ Pantalles  clares,  amb  informació  directe,  sense  conceptes  que  indueixin  a 
l'error per manca de sentit concret o ambigu, i enfocades a l'acció, aportant així 
valor afegit.

✔ Sense errors, tant a nivell de continguts com tècnics. Es important no presentar 
errors per pantalla  amb llenguatge tècnic,  s'ha de gestionar de manera que 
siguin  fàcilment  comprensibles  per  a  que  l'usuari  pugui  refer-se  del  mateix 
(reversibilitat) entenent el perquè s'ha produït i com el pot solucionar, sempre 
que estigui a la seva mà, es clar.

5 Associació de Professionals de Usabilitat

Pàg. 46
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✔ L'usuari,  com a centre de tot el  procés creatiu,  ha de tenir el control  en tot 
moment de l'aplicació, oferint-li les claus del que pot fer per a que decideixi en 
funció  dels  seus  interessos  o  motivacions.  Si  l'usuari  no  controla  el  que 
succeeix en pantalla, tindrà una gran sensació de inseguretat i desconfiança 
amb l'entorn que el limitarà en les seves accions.

✔ Els continguts han de ser breus, ben estructurats i  sense masses nivells de 
profunditat  de  la  informació,  enfocats  a  l'acció  on  s'han  de  destacar  els 
conceptes més significatius. Es més fàcil recordar pocs elements a la vegada 
en  diferents  passos  que  molts  en  una  sola  pàgina.  L'arquitectura  de  la 
informació ha d'estar enfocada a facilitar un accés intuïtiu als contingut, evitant 
informacions ambigües. En aquest sentit, els etiquetatges i la retolació han de 
tenir  un  significat  directe  per  l'usuari,  així  facilitarà  l'aprenentatge  de  la 
estructura dels continguts. I molt important, els continguts han d'estar sempre 
actualitzats.

✔ Evitar  les  pàgines  eternament  llargues,  les  quals  generen  grans  barres  de 
desplaçament.  I  per  suposat,  evitar  la  gran  odiada  barra  de  desplaçament 
horitzontal en resolucions mínimes de 800x600 píxels.

✔ Els sistemes de navegació, estan dissenyats bàsicament per a que l'usuari no 
es  perdi,  per  tant,  han de ser  constants.  Es  a  dir,  que  no canviïn  la  seva 
ubicació ni aparença entre pàgines. És necessari indicar a l'usuari on es troba 
en tot moment, creant així ajudes de context no només per conèixer la seva 
ubicació, si no de com ha arribat fins allà i que pot fer d'aquí a endavant.

✔ Els  enllaços  de  les  pàgines  cap  a  les  altres  han  de  ser  perfectament 
identificables  i  el  ús  de modalitats  no estàndards per  marcar-los  clarament, 
reduirà la capacitat d'acció i autonomia de l'usuari per moure's pel portal web. 
Amb tot  això,  no significa  que aquests enllaços han de ser  sempre blaus i 
subratllats, encara que sigui recomanable per la seva acceptació i ús estès, si 
no que,  el més importat es que mai estiguin amagats o fusionats amb la resta 
de continguts. 

✔ Les paraules que activin els enllaços han de tenir significat, es a dir, han de 
determinar  una  acció  o  indicar  clarament  cap  a  on  s'anirà  un  cop  premut 
l'enllaç. Això es diu, “essència de l'enllaç”, que aporta previsió sobre a on ens 
condueix un enllaç sense esperar a veure-ho un cop activat.

✔ A nivell tècnic les pàgines han de seguir les pautes dels estàndards del W3C 
per  a ser  compatibles  amb diferents agents d'usuari,  com els  navegadors  i 
plataformes. Entre aquests requisits, les pàgines hauran d'estar pensades per 
complir  com  a  mínim  els  requisits  bàsics  de  les  normes  d'accessibilitat 
especificades en les normes WAI, sent rigorosos en la seva aplicació per no 
oferir  barreres innecessàries.  La accessibilitat  no és només per a gent amb 
discapacitat, si no que es per tots, inclús per a Google.  

✔ S'ha de velar en tot moment amb el pes de les pàgines. Com més pesades, 
més  temps  d'espera  per  a  la  descarrega  completa,  amb  la  conseqüent 
desesperació de l'usuari davant això.
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6. Treballs futurs

S'ha fet  una gran tasca amb el  projecte  pel  que fa la  planificació,  anàlisi  i 

requisits del sistema. Com a treballs futurs s'hauria d'aprofundir més amb la part de 

disseny. 

Tots els diagrames de classes, seqüencia i de pantalles, incloent els de bases 

de dades, estan definides i detallades. Faltaria la part d'implementació amb codi, tota 

la part més de programació i la de construcció de la base de dades físicament.

Pel  que  fa  el  portal  web,  seguint  el  prototip  dissenyat  en  aquest  projecte, 

s'hauria de desenvolupar en pàgina Web i penjar-lo en algun domini per acabar de fer 

proves d'usabilitat i navegabilitat.

I a més llarg termini, es podria desenvolupar també la interfície per a formats 

mòbils que està tant de moda avui en dia.
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7. Conclusions

S'han complert tots els objectius inicials i no he tingut grans problemes per a 

seguir el diagrama de Gantt realitzat al inici del projecte, sempre dins la meva dificultat 

pel  que  fa  el  meu treball,  el  qual  haig  d'estar  viatjant  sovint.  Potser  podria  haver 

elaborat una mica més el diagrama de classes i algun aspecte més en el projecte, però 

s'ha arribat fins on s'ha pogut dins les meves possibilitats i amb la gran ajuda del meu 

consultor.  

S'ha creat el prototip d'un portal web, seguint les pautes d'usabilitat i respectant 

tots els diagrames i rols d'usuari creats. 

La realització d'aquest treball sobretot m'ha proporcionat més coneixements en 

la elaboració de projectes des de zero i de com planificar-los correctament. He guanyat 

molts coneixements en la etapa sobretot d'anàlisi que es potser la que portava mes 

fluixa.
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