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1.	  Resum	  
Aquest treball té l'objectiu de desenvolupar un producte complet usant l'arquitectura J2EE, dins del 
marc de l'assignatura TFC. La temàtica escollida és una aplicació web que facilita la gestió d'una 
perruqueria. Per portar a terme el projecte s'ha dividit en diferents fases que han permès organitzar 
la feina en parts més petites. 
 
La primera fase inclou la decisió de la temàtica del projecte i la planificació en el temps de la resta 
de fases. En aquest punt es desgrana el projecte en quatre grans fites principals, que es 
corresponen amb les entregues parcials de l'avaluació continuada.  Un cop fet això, les fites es 
divideixen en tasques més petites que es poden fer en poc temps i que permeten anar avançant el 
projecte pas per pas. 
 
La segona fase inclou l'anàlisi funcional i el disseny tècnic que permeten definir què fa l'aplicació i 
com ho fa. El document d'anàlisi funcional inclou els diagrames UML de definició d'actors i de 
casos d'ús. A més, s'expliquen de manera textual i detallada els casos d'ús i es determina quins 
actors poden executar-los. L'anàlisi també inclou el disseny conceptual que mostra com han de ser 
funcionalment les pantalles de l'aplicació. 
 
En el disseny tècnic s'explica quines tecnologies i frameworks s'utilitzen, dintre de les disponibles 
per a la tecnologia J2EE (struts, hibernate...), i mostra com el patró model vista controlador és el 
més adient per desenvolupar l'aplicació. A més, es donen les directrius de com ha de ser 
l'estructura de paquets i de classes mitjançant diversos diagrames de classes sota l'estàndard 
UML. També inclou un diagrama entitat relació que especifica el model E/R que ha de seguir la 
base de dades.  
 
Per la tercera fase, s'ha seguit un procés iteratiu on s'ha anat desenvolupant un per un cada cas 
d'ús, de manera que la implementació s'ha fragmentat en petites tasques. Per a la fase de proves 
s'ha dissenyat una bateria de casos de prova per assegurar el funcionament de totes les pantalles 
de l'aplicació i garantir-ne cert grau de qualitat. 
 
Per finalitzar es presenten les conclusions que s'han extret de la realització del TFC i quines 
podrien ser les línies futures de treball. 
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3.	  Cos	  de	  la	  memòria	  

3.1	  Capítol	  1:	  Introducció	  

3.1.1	  Justificació	  del	  TFC	  i	  context	  en	  el	  qual	  es	  desenvolupa	  
Aquest treball s’emmarca dins l’assignatura de TFC, l’objectiu de la qual és desenvolupar un 
producte complet usant la tecnologia J2EE.   
 
El projecte escollit és una aplicació web de gestió d’una perruqueria. El motiu d’escollir aquest tipus 
de negoci enlloc de qualsevol altre, es deu a que un familiar proper n'és propietari d'una. Aquest fet 
facilita el coneixement del tipus de negoci i ofereix l'oportunitat de dissenyar un aplicatiu que podria 
resultar d'utilitat a la vida real. 
 
L'aplicació haurà de poder gestionar una base de dades de clients, d'empleats, de productes i de 
serveis que es poden oferir en una perruqueria. A més, permetrà gestionar les cites, les vendes i 
els informes de gasto i benefici, per tal de facilitar l'administració, la gestió i el control del negoci. 

3.1.2	  Objectius	  del	  TFC	  
Com s'ha esmentat a l'apartat anterior, l’objectiu principal del TFC és introduir-se en la tecnologia 
J2EE mitjançant el desenvolupament (anàlisi, disseny i implementació) d’una aplicació. Més 
encara, el TFC és un treball final en el que es posen a prova els coneixements que s’han anat 
adquirint en les assignatures cursades durant el transcurs de la carrera d’Enginyeria informàtica. 
 
D'altra banda, a nivell personal, aquest projecte serveix per refrescar conceptes i aprendre’n de 
nous sobre l’arquitectura distribuïda J2EE. Tanmateix permet establir una metodologia de treball 
adient per crear aplicacions web d'alta qualitat molt valorable en l'entorn professional. 

3.1.3	  Enfocament	  i	  mètode	  seguit	  
Reprenent la idea d'establir una metodologia de treball adient per a desenvolupar aplicacions web 
d'alta qualitat, s'han seguit unes pautes bàsiques d'enginyeria del programari en el 
desenvolupament del present projecte.  
 
La primera fase inclou la selecció de la temàtica del projecte, la presa de requisits i la realització de 
la planificació. La segona fase inclou l'anàlisi funcional i conceptual del projecte per tal d'explicar 
exactament que fa, i el disseny tècnic per explicar com ho fa, quines tecnologies s'utilitzen i quins 
patrons de disseny es segueixen. 
 
La tercera fase inclou la implementació i les proves finals. En l'última fase es recopilen el codi i els 
binaris i tots els documents realitzats per crear la memoria final (el present document), i que 
conformen tots els entregables que es demanen al TFC. 

3.1.4	  Planificació	  del	  projecte	  
Es realitza una planificació de les tasques que s'han de dur a terme per desenvolupar el TFC. Es té 
en compte que la planificació pot ser modificada durant el transcurs del projecte pel que es proposa 
anar fent un seguiment i una revisió constants que permetin adaptar-se als canvis que poden sorgir 
durant les diferents fases del desenvolupament. 
 



Es planifiquen les tasques i el temps de duració de les mateixes pressuposant un treball diari de 3 
hores, 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres). No es tenen en compte els dies festius entre 
setmana, és a dir, només es descompten com dies no laborables els caps de setmana.  
 
La distribució inicial és orientativa, es pot modificar segons la disponibilitat. Tot i així, es parteix de 
la base que son necessàries 15 hores setmanals com a mínim, podent-se augmentar en cas 
d’endarreriment  o necessitats de canvi d’abast, disseny i/o planificació. 

3.1.4.1	  Calendari	  de	  fites	  principals	  
Al llarg del semestre hi hauran els lliuraments parcials següents: 
PAC1: 

-‐ Data entrega: 11/03/2013 
-‐ Productes: Lliurament del document del Pla de treball 

PAC2:  
-‐ Data entrega: 15/04/2013 
-‐ Productes: Lliurament de l’anàlisi funcional i del disseny tècnic. 

PAC3: 
-‐ Data entrega: 03/06/2013 
-‐ Productes: Implementació de l’aplicació. 

LLIURAMENT FINAL: 
-‐ Data entrega: 17/06/2013 
-‐ Productes: Memòria final, presentació, manual d’instal·lació i aplicació. 

 

3.1.4.2	  Descomposició	  en	  tasques	  
1. Planificació: 
Decisió de la temàtica del projecte. 
Divisió del TFC en tasques 
Temporització de les tasques 
Redacció del document del Pla de treball 
 
2. Aprenentatge de l’arquitectura 
Estudi general de l’arquitectura i tecnologies que s'utilitzen. 
Recopilació de manuals, documentació i APIs de les tecnologies. 
Decidir les tecnologies, el programari, les APIs… adients. Proves d'instal·lació i funcionament. 
Preparació/instal·lació de l’entorn de treball i del programari 
Primeres proves del entorn instal·lat 
 
 3. Anàlisi 
Presa de requeriments i anàlisi dels mateixos 
Definir l’abast del projecte 
Definir els casos d’ús 
Conceptualització de la interfície gràfica 
Elaboració del document d’anàlisi funcional. 
 
4. Disseny 
Disseny de l’estructura general 
Disseny de la capa vista 
Disseny de la lògica de negoci 



Disseny de base de dades 
Elaboració del document de disseny funcional. 
 
5. Implementació 
Modificacions, en cas de ser necessari, de les tecnologies decidides a la fase d’aprenentatge  
La implementació seguirà el model iteratiu. Es repetiran els següents passos per cada cas d’ús: 
Implementació de la base de dades (part necessària pel cas d’ús) 
Implementació de les classes del model (tractament de la base de dades). 
Implementació de les classes de lògica de negoci. 
Implementació de les classes de la vista i de la interfície gràfica. 
Proves i correccions.  
 
6. Proves 
Passar la bateria de proves a tota l’aplicació. 
Correcció de possibles errors. 
 
7. Preparació de la documentació final 
Recopilació, revisió i correcció de la memòria del projecte. 
Redacció del manual d’instal·lació. 
Elaboració de la presentació. 
 
Figura 1 : Taula de temporització de tasques 



 
 

3.1.5	  Productes	  obtinguts	  
Com a resultat de la realització del TFC s'obtenen els productes següents: 

-‐ Pla de treball: defineix l’objectiu del projecte i la seva planificació (s'ha inclòs en els 
apartats anteriors) 

-‐ Anàlisi funcional: recull els requeriments funcionals i els casos d’ús de l’aplicació (inclòs a 
l'apartat 3.2) 

-‐ Disseny conceptual: defineix els prototipus de pantalles que composen l’aplicació (apartat 
3.2.4) 

-‐ Disseny tècnic: recull la definició de l’arquitectura, les tecnologies que s'utilitzen i els 
diagrames de classes que descriuen l'aplicació (apartat 3.3) 

-‐ Aplicació: binaris i codi font en un fitxer .war (adjunt amb l'entrega del projecte) 
-‐ Manual d’instal·lació: fitxer "llegeix-me.pdf" que detalla el procediment d'instal·lació de 

l'aplicació (inclòs en l'entrega del projecte) 



-‐ Memòria: és el present document, detalla el procés d'elaboració del TFC,  a més inclou els 
entregables mencionats en els punts anteriors. 

-‐ Presentació: document ppt que sintetitza el procés d'elaboració del TFC. 

3.1.6	  Breu	  descripció	  dels	  altres	  capítols	  
En primer lloc, al capítol d'anàlisi funcional s'estudien els diferents actors, els seus casos d'ús i els 
prototipus de pantalles que componen el disseny conceptual de l'aplicació. 
 
En segon lloc, en el capítol de disseny tècnic es detalla l'arquitectura, les tecnologies utilitzades i 
els patrons de disseny. 
 
Tot seguit, en el capítol d'implementació es donaran unes pinzellades de les decisions que s'han 
hagut de modificar en fase de desenvolupament i que no s'havien previst en les fases anteriors 
d'anàlisi i disseny.  
 
Per finalitzar, en el capítol de casos de prova, s'explica el protocol de proves que s'ha seguit per 
tractar de garantir un bon funcionament de totes les pantalles. 

3.2	  Capítol	  2:	  Anàlisi	  funcional	  
En aquest capítol, i seguint l'estàndard UML, es presenten els diferents actors que intervenen en 
l'aplicació i els seus casos d'ús. A més, es detallen els prototipus de pantalles que defineixen  
l'aplicació funcionalment. 

3.2.1	  Actors	  
 
Figura 2 : Diagrama d'actors 

 
 
Encarregat: És l'actor administrador de l'aplicació. L'actor Encarregat bàsicament pot: 
- Fer login al entorn 
- Canviar la seva contrasenya 
- Gestionar perruquers 
- Gestionar clients 
- Gestionar el calendari de cites 
- Gestionar vendes 
- Gestionar gasto  
- Gestionar els productes 
- Gestionar els serveis 
- Consultar l'informe de gasto i benefici 
- Veure la llista de preus 
 
Perruquer: És un tipus d'actor que serà creat per l'encarregat. L'actor Perruquer pot: 
- Fer login al entorn 
- Canviar la seva contrasenya 



- Gestionar clients 
- Gestionar el calendari de cites 
- Gestionar vendes 
- Veure la llista de preus 
 
Client: És un tipus d'usuari creat per l'Encarregat o pel Perruquer. L'actor Client pot: 
- Fer login al entorn 
- Canviar la seva contrasenya 
- Consultar el seu calendari de cites 
- Veure el seu històric de cites (cites realitzades prèviament) 
- Consultar les seves properes cites (futures cites) 
- Veure la llista de preus 

3.2.2	  Diagrama	  de	  casos	  d'ús	  
Per una major claredat gràfica, s'han agrupat els casos d'ús amb una mateixa idea conceptual 
(administració de certes entitats). 



Figura 3 : Diagrama de casos d'ús

 

	  
 
 
 
 	  



3.2.3	  Descripció	  dels	  casos	  d'ús	  
 
Cas d'ús: Fer Login 
Accedir a l'aplicació validant si l'usuari està registrat 
Actors: Tots els actors* 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor escriu el seu identificador d'usuari, la seva contrasenya i prem el botó "Entrar" 
2 - El sistema valida l'usuari i mostra la plana principal que correspon segons l'actor* 
Flux alternatiu 
2.1 - El sistema no pot validar l'usuari: L'identificador no existeix, la contrasenya és incorrecta o bé 
l'usuari està inactiu. 
2.2 - El sistema mostra un missatge d'error. 
* La plana principal sempre mostra el Calendari de Cites, i el menú que es correspon segons el 
tipus d'Actor (Veure l'apartat "Prototipus de pantalles"). 
 
Cas d'ús: Canviar la contrasenya 
L'actor pot modificar la seva contrasenya d’accés al entorn. 
Actors: Tots els actors* 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i accedeix a la funcionalitat "Canviar contrasenya" des del 
botó de menú corresponent. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema demana la contrasenya actual i demana per duplicat la nova contrasenya. 
2 - L'actor emplena totes les dades i prem el botó "Guardar" 
3 - El sistema comprova que les dades siguin les correctes (contrasenya actual correcta, repetició 
de la nova contrasenya) 
4 - El sistema mostra un missatge informant al actor que la contrasenya s'ha actualitzat 
correctament. 
Flux alternatiu 
3.1 - El sistema no pot validar les dades (Contrasenya actual incorrecta o no s'ha repetit la 
contrasenya correctament o falten dades per emplenar...) 
3.2 - El sistema mostra el missatge d'error que correspon. 
 
Cas d'ús: Veure històric de cites 
Mostra el llistat de cites ja realitzades d'un client concret. Per cada cita mostra els serveis i 
productes que va consumir, qui el va atendre, la data, la hora i el preu. 
Actors: Tots els actors* 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor accedeix a la funcionalitat "Històric de cites". 
2 - L'actor emplena el filtre "Data d'inici" i prem el botó "Mostrar". 
3 - El sistema mostra el llistat de cites, ja realitzades entre la data indicada i el dia d'ahir, ordenades 
per data descendent i paginades de 10 en 10. Per cada cita es mostra: La data i l'hora, el perruquer 
que el va atendre, el serveis realitzats, els productes comprats i el preu final. 
Flux alternatiu 
2.1 - L'actor prem el botó "Mostrar" sense emplenar els filtres 
2.2 - El sistema mostra el llistat de totes les cites del client existents fins el dia d'ahir. 



* Un client només pot veure el seu propi històric de cites (accedeix des de el menú). Els perruquers 
i l'encarregat poden veure l'històric de qualsevol client (accedeixen des de la pantalla de Gestió de 
clients). 
 
Cas d'ús: Veure properes cites 
Mostra les cites futures planificades per un client concret. 
Actors: Tots els actors* 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor accedeix a la funcionalitat "Propera cita". 
2 - El sistema mostra el llistat de cites futures del client en qüestió ordenades per data ascendent. 
Per cada cita es mostra: La data, l'hora i el perruquer. 
* Un client només pot veure la seva propera cita (accedeix des de el menú). Els perruquers i 
l'encarregat poden veure la propera cita de qualsevol client (accedeixen des de la pantalla de 
Gestió de clients). 
 
Cas d'ús: Veure llista de preus 
Mostra un llistat amb els serveis i els productes a la venda amb els seus preus corresponents. 
Actors: Tots els actors 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor entra mitjançant un botó de menú "Llista de preus" a la funcionalitat. 
2 - L'actor pot filtrar per tipus (servei o producte). Si no emplena el filtre apareixen ambdós. 
3 - El sistema mostra el llistat de serveis (en estat actiu*), i/o el el llistat de productes (en estat 
actiu* i públic*) segons el filtre, paginats de 10 en 10 i ordenats per tipus i per nom alfabèticament. 
El llistat mostra els camps: nom, descripció, tipus (servei o producte) i el preu de venda. 
* El flag públic és un valor que indica si un producte està a la venda o és un producte d'ús intern. 
L'estat actiu indica que es poden mostrar els serveis i els productes, en el cas de estar inactius vol 
dir que s'han eliminat (veure casos d'ús: Eliminar servei i  Eliminar producte). 
 
Cas d'ús: Consultar el calendari de cites 
Mostra un calendari amb les cites detallades per dia i hora. 
Actors: Tots els actors 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor entra mitjançant un botó de menú "Calendari de cites" a la funcionalitat. 
2 - El sistema mostra el llistat de cites* de la setmana actual. (Format calendari) 
3 - L'actor emplena els filtres de cerca** que desitja i prem el botó "Mostrar" o bé els botons 
d'avançar (>) i retrocedir (<) setmana per situar-se a les dates desitjades. 
* Un client només pot veure les seves própies cites. 
** Els filtres són diferents segons l'Actor: Client (Data), Perruquer i Encarregat (Data, Client i 
Perruquer) 
 
Cas d'ús: Afegir cita 
Afegeix una cita al calendari. 
Actors: Perruquer i Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i se situa a la funcionalitat "Calendari de cites" 
Flux d’esdeveniments 



1 - El sistema mostra el llistat de cites de la setmana actual. 
2 - L'actor prem el botó d'afegir cita (+) en una data i hora concretes del calendari.* 
3 - El sistema demana el client, i la descripció del serveis/raó de la cita. Si l'actor es l'Encarregat es 
demana també el Perruquer. 
4 - L'actor informa totes les dates que es sol·liciten i prem el botó "Guardar" 
5 - El sistema afegeix la cita. 
6 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
7 - El sistema mostra la pantalla del calendari de cites. 
Flux alternatiu 
4.1 L'actor prem el botó Cancel·lar 
4.2 - El sistema mostra la pantalla de Calendari de cites sense haver creat la cita. 
* Els perruquers només poden planificar cites per ells mateixos. L'encarregat pot afegir cites per 
qualsevol perruquer i per ell mateix. 
 
Cas d'ús: Eliminar cita 
Esborra una cita del calendari. 
Actors: Perruquer i Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i es situa a la funcionalitat "Calendari de cites" 
1 - El sistema mostra el llistat de cites de la setmana actual. 
2 - L'actor prem el botó d'esborrar cita (-) en una cita concreta del calendari.* 
3 - El sistema demana confirmació. 
4 - L'actor confirma. 
5 - El sistema elimina la cita i mostra la pantalla de Calendari de cites. 
Flux alternatiu 
4.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar 
4.2 - El sistema mostra la pantalla de Calendari de cites sense haver esborrat la cita. 
* Els perruquers només poden eliminar cites pròpies. 
 
Cas d'ús: Modificar cita 
Permet modificar les dades d'una cita existent. 
Actors: Perruquer i Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i accedeix a la funcionalitat "Calendari de cites" 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra el llistat de cites de la setmana actual. 
2 - L'actor fa clic en el botó () d'una cita concreta del calendari. 
3 - El sistema mostra les dades de la cita. 
4 - L'actor pot modificar les dades: descripció i client (i perruquer en el cas de ser l'actor 
Encarregat) i prem el botó "Guardar". 
5 - El sistema modifica les dades de la cita. 
6 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
7 - El sistema mostra la pantalla del calendari de cites. 
Flux alternatiu 
4.1 - L'actor prem el botó "Cancel·lar" 
4.2 - El sistema mostra la pantalla de Calendari de cites sense haver realitzat cap modificació a la 
cita. 
* Els perruquers només poden modificar cites pròpies. L'encarregat pot modificar cites per 
qualsevol perruquer i per ell mateix. 
 



Cas d'ús: Llistar clients 
Mostra un llistat amb els clients existents. 
Actors: Encarregat i Perruquer. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i entra mitjançant un botó de menú a la funcionalitat 
"Gestió de clients". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor emplena el filtre de cerca o el deixa en blanc i prem el botó lupa. 
2 - El sistema mostra el llistat de clients, paginats de 10 en 10 i ordenats alfabèticament per 
cognom i nom, segons els filtres indicats si escau. Per cada client es mostren les dades: login, 
nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i data de creació. 
*El camp de cerca filtra clients per login, nom i cognoms 
 
Cas d'ús: Afegir Client 
Afegeix un nou usuari de tipus Client 
Actors: Encarregat i Perruquer. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de clients" i ha premut 
el botó "Afegir" 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema demana les dades del nou client: Nom, cognoms, telèfon, correu electrònic 
2 - L'actor emplena les dades i prem el botó "Guardar" 
3 - El sistema crea el nou usuari Client, i genera les dades d'accés (usuari i contrasenya). 
4 - El sistema mostra un missatge de confirmació i les dades d’accés generades. 
6 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
7 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Clients. 
Flux alternatiu 
2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Clients sense haver creat el nou client. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena totes les dades i prem el botó "Guardar" 
2.2.2 - El sistema indica les dades obligatories que estan pendents d'informar. 
*L'Actor comunicará al nou client la nova contrasenya d'accés generada. 
 
Cas d'ús: Eliminar Client 
Elimina un usuari de tipus Client 
Actors: Encarregat i Perruquer. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha entrat a la funcionalitat "Gestió de clients". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor prem el botó "Eliminar" d'un determinat client. 
2 - El sistema demana confirmació. 
3 - L'actor confirma. 
4 - El sistema comprova si el client conté interaccions amb l'entorn (cites...) si no en té, l'elimina 
completament i mostra un missatge de confirmació. 
5 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Clients. 
Flux alternatiu 
3.1 - L'actor no confirma. 
3.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Clients. 
Flux alternatiu 
4.1 - El sistema comprova que el client conté interaccions amb l'entorn, pel que canvia l'estat de 



l'usuari d'actiu a inactiu. Això evitarà que pugui fer login al entorn i que pugui ser assignat a noves 
cites i/o vendes. 
4.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Clients. 
 
Cas d'ús: Activar Client 
Activa un usuari Client que estava inactiu. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha entrat a la funcionalitat "Gestió de clients". A més, el 
client en qüestió que es vol activar està inactiu. 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor prem el botó "Activar" d'un determinat client. 
2 - El sistema modifica l'estat d'inactiu a actiu a l'usuari Client en qüestió, això permetrà que aquest 
usuari pugui tornar a fer login al entorn i que pugui tornar a ser assignat a cites i vendes. 
 
Cas d'ús: Modificar Client 
Permet modificar les dades d'un Client existent 
Actors: Encarregat i Perruquer. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de clients" i ha premut 
el botó "Modificar" d'un determinat client. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra les dades del client: identificador, nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i 
data de creació. L'identificador i la data de creació son dades no modificables. 
2 - L'actor modifica les dades que desitja i prem el botó "Guardar". 
3 - El sistema guarda les dades del Client i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Clients. 
Flux alternatiu 
2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Clients sense haver modificat el client. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena totes les dades i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades obligatories pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Canviar contrasenya client 
Es modifica la contrasenya d'un client determinat. 
Actors: Encarregat i Perruquer 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha accedit a la Gestió de Clients. 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor prem el botó "Restaurar contrasenya" d'un usuari concret. 
2 - El sistema demana la contrasenya actual del propi actor i demana per duplicat la nova 
contrasenya del client al que la hi volem canviar. 
3 - L'actor emplena totes les dades i prem el botó "Guardar" 
4 - El sistema comprova que les dades siguin les correctes (contrasenya actual correcta, i la nova 
contrasenya del client) 
5 - El sistema mostra un missatge informant al actor que la contrasenya s'ha actualitzat 
correctament. 
Flux alternatiu 
4.1 - La contrasenya de l'actor no és correcta 



4.2 - El sistema va a la pantalla de login mostrant un missatge d'accés restringit. 
*L'encarregat haurà de comunicar al client la nova contrasenya d'accés generada. 
 
 
Cas d'ús: Llistar vendes 
Permet consultar el llistat de vendes realitzades. 
Actors: Perruquer i Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Consultar informes de 
vendes" 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor inicialitza els filtres que vol entre els següents: dates d'inici i fi, client i perruquer, i prem 
el botó "Cercar". 
2 - El sistema mostra un llistat de vendes ordenades per dates descendentment, paginades de 10 
en 10. Per cada venda es mostren els camps: id*, perruquer, client, data i preu. Si s'ha seleccionat 
un perruquer i/o un client, només es veuran les dades associades al perruquer i/o client. 
*id es un nombre identificatiu de la venda. 
 
Cas d'ús: Afegir venda 
Permet introduir la finalització d'una activitat com a venda en concloure la cita amb el client (si 
accedim des de el "Calendari de cites" o bé introduir una de nova si estem a la "Gestió de vendes" 
Actors: Perruquer i Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i està a la funcionalitat "Calendari de cites". L'actor ha 
premut o bé el botó Finalitzar (>) d'una cita concreta o el botó "Afegir" de la funcionalitat "Gestionar 
vendes" 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra la pantalla d'Introduir venda. 
2 - L'actor introdueix el serveis que s'han realitzat, en el cas d'haver-hi, i els productes utilitzats, a 
més, si escau, els productes que s'han venut. També haurà d'introduir el client en el cas de tractar-
se d'una nova venda enlloc de la finalització d'una cita prèvia. 
3 - L'actor prem el botó "Guardar". 
4 - El sistema introdueix la venda al sistema, decrementa les unitats de productes (dels productes 
usats/venuts)  i mostra el preu total. 
Flux alternatiu 
3.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
3.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Vendes sense haver modificat el client. 
Flux alternatiu 
3.2.1 - L'actor no emplena totes les dades i prem el botó "Guardar". 
3.2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Eliminar Venda 
Elimina una Venda. 
Actors: Perruquer i Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de Vendes" i ha 
premut el botó "Eliminar" d'una venda determinada. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema elimina la venda (i recalcula, si escau, les unitats de productes disponibles). El 
sistema mostra un missatge de confirmació. 
 



Cas d'ús: Modificar Venda 
Permet modificar una venda existent. 
Actors: Perruquer i Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i està a la funcionalitat "Gestió de vendes". L'actor ha 
premut el botó "Modificar". 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra la pantalla "Modificar venda". 
2 - L'actor modifica els serveis que s'han realitzat, i els productes utilitzats, en cas d'haver-hi. A 
més, si escau, canvia els productes venuts, les unitats, el client (i el perruquer si es tracta és l'actor 
Encarregat). 
3 - L'actor prem el botó "Guardar". 
4 - El sistema modifica la venda al sistema i, en cas que sigui necessari, re-calcula les unitats de 
productes disponibles. 
Flux alternatiu 
3.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
3.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Vendes sense haver modificat el client. 
Flux alternatiu 
3.2.1 - L'actor no emplena totes les dades i prem el botó "Guardar". 
3.2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Llistar perruquers 
Mostra un llistat amb els perruquers existents. 
Actors: Encarregat 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i entra mitjançant un botó de menú a la funcionalitat 
"Gestió de perruquers". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor emplena el camp de cerca o el deixa en blanc i prem el botó "Cercar" 
2 - El sistema mostra el llistat de perruquers paginats de 10 en 10, ordenats alfabèticament per 
nom i filtrats pel camp cerca si escau. Per cada perruquer es mostren les dades: login, nom, 
cognoms, telèfon, correu electrònic, categoria i data de creació. 
*El camp de cerca filtra perruquers per login, nom i cognoms 
 
Cas d'ús: Afegir Perruquer 
Afegeix un nou usuari de tipus Perruquer 
Actors: Encarregat 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de perruquers" i ha 
premut el botó "Afegir" 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema demana les dades del nou perruquer: Nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, 
categoria i sou mensual. 
2 - L'actor emplena les dades i prem el botó "Guardar" 
3 - El sistema crea el nou usuari Perruquer, i genera les dades d'accés (identificador i 
contrasenya). 
4 - El sistema mostra un missatge de confirmació i les dades d'accés generades. 
5 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
6 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Perruquers. 
Flux alternatiu 
2.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 



2.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Perruquers sense haver creat el nou perruquer. 
Flux alternatiu 
2.1 - L'actor no emplena totes les dades i prem el botó "Guardar" 
2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
*L'Actor haurà de comunicar al perruquer la nova contrasenya d'accés generada. 
 
Cas d'ús: Eliminar Perruquer 
Elimina un usuari de tipus perruquer 
Actors: Encarregat 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha entrat a la funcionalitat "Gestió de perruquers". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor prem el botó "Eliminar" d'un determinat perruquer. 
2 - El sistema demana confirmació. 
3 - L'actor confirma. 
4 - El sistema comprova si el perruquer té interaccions amb l'entorn (cites, vendes...) si no en té, 
l'elimina completament i mostra un missatge de confirmació. 
5 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Perruquers. 
Flux alternatiu 
3.1 - L'actor no confirma. 
3.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Perruquers. 
Flux alternatiu 
4.1 - El sistema comprova que el client té interaccions amb l'entorn, pel que canvia l'estat de 
l'usuari d'actiu a inactiu. Això evitarà que pugui fer login i que pugui ser assignat a noves cites i/o 
vendes. 
4.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de Perruquers. 
 
Cas d'ús: Activar Perruquer 
Activa un usuari perruquer que estava inactiu. 
Actors: Encarregat 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha entrat a la funcionalitat "Gestió de perruquers". A 
més, el perruquer que es vol activar està inactiu. 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor prem el botó "Activar" d'un determinat perruquer. 
2 - El sistema modifica l'estat d'inactiu a actiu a l'usuari perruquer, això permetrà que aquest usuari 
pugui tornar a fer login i a ser assignat a cites i/o vendes. 
 
Cas d'ús: Modificar Perruquer 
Permet modificar les dades d'un perruquer existent 
Actors: Encarregat 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de perruquers" i ha 
premut el botó "Modificar" d'un determinat perruquer. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra les dades del perruquer: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, categoria, 
sou mensual i data de creació. L'identificador i la data de creació son dades no modificables. 
2 - L'actor modifica les dades que desitja i prem el botó "Guardar". 
3 - El sistema guarda les dades del perruquer i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla de "Gestió de perruquers". 



Flux alternatiu 
2.1.1 - L'actor prem el botó "Cancel·lar" o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla de "Gestió de perruquers" sense haver modificat res. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena totes les dades i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades obligatories que estan pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Canviar contrasenya perruquer 
Modifica la contrasenya d'un perruquer determinat. 
Actors: Encarregat 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha accedit a "Gestió de perruquers". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor prem el botó "Restaurar contrasenya" d'un usuari concret. 
2 - El sistema demana la contrasenya actual del propi actor i demana per duplicat la nova 
contrasenya del perruquer al que la hi volem canviar. 
3 - L'actor emplena totes les dades i prem el botó "Guardar" 
4 - El sistema comprova que les dades siguin les correctes. 
5 - El sistema mostra un missatge informant al actor que la contrasenya s'ha actualitzat 
correctament. 
Flux alternatiu 
4.1 - La contrasenya de l'actor no és correcta 
4.2 - El sistema va a la pantalla de login mostrant un missatge d'accés restringit. 
*L'encarregat haurà de comunicar al perruquer la nova contrasenya d'accés. 
 
Cas d'ús: Llistar serveis 
Mostra un llistat amb els serveis existents. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn o ja accedit a la funcionalitat "Gestió de serveis". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor emplena el camp de cerca o el deixa en blanc i prem el botó "Cercar" 
2 - El sistema mostra el llistat de serveis paginats de 10 en 10, ordenats alfabèticament i filtrats pel 
camp de cerca si escau. Per cada servei es mostren les dades: nom, la descripció i el preu de 
venda al públic (PVP). 
* El camp de cerca busca pel camp nom del servei. 
 
Cas d'ús: Afegir Servei 
Afegeix un nou servei. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de serveis" i ha 
premut el botó "Afegir". 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema demana les dades del nou servei: Nom, descripció i preu de venda. El camp 
descripció no és obligatori. 
2 - L'actor emplena les dades i prem el botó "Guardar" 
3 - El sistema crea el nou servei i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla "Gestió de serveis". 
Flux alternatiu 



2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla "Gestió de serveis" sense haver guardat el servei. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena les dades obligatories i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Eliminar Servei 
Elimina un servei. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de serveis" i ha 
premut el botó "Eliminar" d'un servei determinat. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema comprova si el servei conté interaccions amb l'entorn (forma part de vendes) si no, 
l'elimina completament i mostra un missatge de confirmació. 
Flux alternatiu 
1.1 - El sistema comprova que el servei conté interaccions amb l'entorn, pel que simplement 
l'inactiva. Això evitarà que es pugui seguir utilitzant en noves vendes. 
 
Cas d'ús: Activar Servei 
Activa un servei que estava inactiu. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de serveis" i ha 
premut el botó "Activar" d'un determinat servei. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema pasa el servei de l'estat inactiu a actiu. Això permetrà que aquest servei pugui tornar 
a ser utilitzat. 
 
Cas d'ús: Modificar Servei 
Permet modificar les dades d'un servei existent 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de serveis" i ha 
premut el botó "Modificar" d'un servei determinat. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra les dades del servei seleccionat: Nom, descripció i preu de venda. 
2 - L'actor modifica les dades que desitja i prem el botó "Guardar". (El camp descripció no és 
obligatori.) 
3 - El sistema modifica el servei i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla "Gestió de serveis". 
Flux alternatiu 
2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla "Gestió de serveis" sense haver guardat els canvis. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena totes o algunes dades obligatories i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Llistar productes 



Mostra un llistat amb els productes existents. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha accedit a la funcionalitat "Gestió de productes". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor emplena el camp de cerca o el deixa en blanc i prem el botó "Cercar" 
2 - El sistema mostra el llistat de productes, segons el camp de cerca, si escau, paginats de 10 en 
10 i ordenats alfabèticament per nom. Per cada producte es mostren les dades: nom, la descripció, 
les unitats disponibles i el preu de venda al públic (PVP). 
* El camp de cerca busca pel camp nom del producte. 
 
Cas d'ús: Afegir Producte 
Afegeix un nou producte. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de productes" i ha 
premut el botó "Afegir". 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema demana les dades del nou producte: Nom, descripció, el preu de venda PVP, el preu 
de compra, la quantitat d'unitats disponibles i el flag públic*. El camp descripció no és obligatori. 
2 - L'actor emplena les dades i prem el botó "Guardar". 
3 - El sistema crea el nou Producte i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de productes. 
Flux alternatiu 
2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de productes sense haver guardat el producte. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena les dades obligatories i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
*El flag públic es necessita per distingir si el producte és únicament d'ús intern o bé també es pot 
vendre. Si el flag públic està actiu el producte està en venda i per tant, apareixerà al llistat de 
preus. 
 
Cas d'ús: Eliminar Producte 
Elimina un producte. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de productes" i ha 
premut el botó "Eliminar" d'un producte determinat. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema comprova si el producte té interaccions amb l'entorn (forma part de vendes...) si no, 
l'elimina completament i mostra un missatge de confirmació. 
Flux alternatiu 
1.1 - El sistema comprova que el producte té interaccions amb l'entorn, pel que simplement 
l'inactiva. Això evitarà que es pugui seguir utilitzant en noves vendes. 
 
Cas d'ús: Activar Producte 
Activa un producte que estava inactiu. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de productes" i ha 



premut el botó "Activar" d'un producte en estat inactiu. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema passa de l'estat inactiu a l'actiu el producte en qüestió. Això permetrà que aquest 
producte pugui tornar a ser utilitzat a l'entorn. 
 
Cas d'ús: Modificar Producte 
Permet modificar les dades d'un producte existent 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de productes" i ha 
premut el botó "Modificar" d'un producte. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra les dades del producte: Nom, descripció, el preu de venda PVP, el preu de 
compra, la quantitat d'unitats disponibles i el flag públic*. El camp descripció no és obligatori. 
2 - L'actor modifica les dades que desitja i prem el botó "Guardar". 
3 - El sistema modifica el producte i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla "Gestió de productes". 
Flux alternatiu 
2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de productes sense haver guardat els canvis. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor deixa buides totes o algunes dades obligatories i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades obligatories pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Llistar gasto 
Mostra un llistat amb els objectes gasto existents. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn o ja accedit a la funcionalitat "Gestió de gasto". 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor emplena els filtres cerca i/o dates o els deixa en blanc i prem el botó "Cercar" 
2 - El sistema mostra el llistat d'objectes gasto paginats de 10 en 10, ordenats per data 
descendent, i segons els filtres, si escau. Per cada gasto es mostren les dades: nom, descripció, 
quantitat i data. 
* El camp de cerca busca pel camp nom del gasto. 
 
Cas d'ús: Afegir Gasto 
Afegeix un nou Gasto. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de gasto" i ha premut 
el botó "Afegir". 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema demana les dades del nou gasto: nom, descripció, quantitat i data. El camp 
descripció no és obligatori. 
2 - L'actor emplena les dades i prem el botó "Guardar". 
3 - El sistema crea el nou Gasto i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de gasto. 
Flux alternatiu 



2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de gasto sense haver guardat el nou gasto. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena les dades obligatories i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
 
Cas d'ús: Eliminar Gasto 
Elimina un Gasto. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de gasto" i ha premut 
el botó "Eliminar" d'un gasto determinat. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema elimina el gasto i mostra un missatge de confirmació. 
 
Cas d'ús: Modificar Gasto 
Permet modificar les dades d'un gasto existent 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn. Ha entrat a la funcionalitat "Gestió de gasto" i ha premut 
el botó "Modificar" d'un gasto determinat. 
Flux d’esdeveniments 
1 - El sistema mostra les dades del gasto: nom, descripció, quantitat i data. El camp descripció no 
és obligatori. 
2 - L'actor modifica les dades que desitja i prem el botó "Guardar". 
3 - El sistema modifica el gasto i mostra un missatge de confirmació. 
4 - L'actor prem el botó de tancar (x) 
5 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de gasto. 
Flux alternatiu 
2.1.1 - L'actor prem el botó Cancel·lar o el botó de tancar (x). 
2.1.2 - El sistema mostra la pantalla de Gestió de gasto sense haver guardat els canvis. 
Flux alternatiu 
2.2.1 - L'actor no emplena totes o algunes dades obligatories i prem el botó "Guardar". 
2.2.2 - El sistema indica les dades pendents d'informar. 
 
 
Cas d'ús: Consultar informe de gasto i benefici 
Permet consultar el gasto i el benefici entre unes dates concretes. 
Actors: Encarregat. 
Precondició: L'actor ha fet login al entorn i ha entrat a la funcionalitat "Informe de gasto i benefici " 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor emplena els filtres de l'informe (dates que vol consultar) i prem el botó "Cercar" 
2 - El sistema mostra un llistat no paginat ordenat per data ascendent dels beneficis i els gasto 
conjuntament. Es mostren les dades: (id, tipus(gasto*/benefici**), nom, data, quantitat i el camp 
acumulat que va realitzant la resta/suma dels valors quantitat en funció de si es tracta d'un gasto o 
un benefici. A més, es mostren els totals: la suma de tots els objectes gasto i la suma de tots els 
beneficis entre les dates consultades. Y mostra la diferencia entre ambdues dades. 
* Son els objectes gasto informats a la gestió de gasto. 
** Son les vendes realitzades, que es poden consultar des de la gestió de vendes. 
 



Cas d'ús: Canviar d'idioma 
Permet conmutar l'idioma de l'aplicació entre català i castellà. 
Actors: Tots els actors 
Flux d’esdeveniments 
1 - L'actor selecciona l'idioma que desitja en el llistat d'idiomes. 
2 - El sistema recarrega l'aplicació en l'idioma escollit per l'usuari. Sempre retorna a la pàgina 
principal d'entrada (Calendari de cites). 
 

3.2.4	  Disseny	  conceptual:	  Prototipus	  de	  pantalles	  
En aquest apartat podrem veure el menú corresponent a cada tipus d'actor, ja sigui Client, 
Perruquer o Encarregat. Tot seguit es mostren els prototipus de pantalles de cada funcionalitat. Cal 
tenir en compte que el disseny de pantalles únicament defineix funcionalment l'aplicació i no es 
correspon amb el disseny gràfic final. 

3.2.4.1	  Menú	  
En la figura següent podem veure en detall el menú de navegació per cada tipus d'usuari: 
 
Figura 4 : Detall del menú 

 
 
3.2.4.2 Pantalles 
 
Figura 5 : Pantalla de login 

 
  



Figura 6 : Calendari de cites / Gestió de cites 
 

 
 
Figura 7 : Detall de gestió de cites 
 

 
 
  



Figura 8: Properes cites 
 

 
 
Figura 9 : Històric de cites 

 
  



Figura 10 : Llista de preus 
 

 
Figura 11 : Canvi de contrasenya 

 
 
  



Figura 12 : Gestió de clients 
 

 
Figura 13 : Detall de la gestió de clients 
 

 
 
  



Figura 14 : Gestió de perruquers 
 

 
Figura 15 : Detall de la gestió de perruquers 
 

 
 
Figura 16 : Gestió de serveis 

 
 
 
 
 



Figura 17 : Detall de la gestió de serveis 
 

 
 
Figura 18 : Gestió de productes 
 

 
 
 
Figura 19 : Detall de la gestió de productes 
 

 
 
 
 
 



Figura 20 : Gestió de gasto 
 

 
Figura 21 : Detall de la gestió de gasto 
 

 
 
 
 
  



Figura 22 : Informe de gasto i benefici 

 
 
Figura 23 : Gestió de vendes 
 

 
 
  



Figura 24 : Afegir venda 

 

3.3	  Capítol	  3:	  Disseny	  tècnic	  

3.3.1	  Arquitectura	  de	  l'aplicació	  
L'aplicació de Gestió d'una perruqueria s'ha dissenyat seguint les especificacions definides per 
l'arquitectura J2EE. Aquesta arquitectura permet crear aplicacions distribuïdes basades en 
components, simplificant la seva creació, ja que els components J2EE ajuden a encapsular i 
modularitzar el codi.  
 
Entre les avantatges d'usar-la destaquen que permet l'abstracció del programador de les tasques 
de baix nivell (es troben cobertes per les APIs pròpies), la varietat de frameworks i utilitats existents 
per facilitar la tasca del programador i que el llenguatge de programació es Java, clarament enfocat 
a objecte (POO). 
 
Es seguirà el patró de disseny MVC (Model - Vista - Controlador) que s'adapta perfectament a les 
necessitats de l'aplicació. Al patró MVC tenim ben diferenciada la lògica de negoci (Model) de la 
presentació (Vista),  i ambdues s'interrelacionen mitjançant la capa de control (Controlador). 
 
D'aquesta manera, obtindrem una aplicació modularitzada, més fàcil de mantenir, que permetrà 
que un canvi en un component d'una capa determinada no afecti a la resta de components en 
d'altres capes.  
 
 
  



Figura 25 : Diagrama de l'arquitectura 

 

3.3.1.1	  Frameworks	  
Es detallen a continuació els frameworks principals que composen l'aplicació. 

Struts	  2	  
Per la capa de control es fa servir Struts 2, concretament la versió 2.3.12. Struts permet 
implementar la capa de control, consegüentment facilita la connexió entre el model i la vista. 

Cicle	  de	  funcionament	  d'Struts	  2	  
El filtre (FilterDispatcher), representa la part del Controlador, envia les peticions cap a les classes 
de tipus Action. Aquestes classes s'encarreguen de fer les crides necessàries als helpers (lògica de 
negoci). El filtre esmentat, s'encarrega de dirigir el resultat d'aquesta action cap a un "result" 
(bàsicament representats amb JSPs), que formen la capa de presentació. 

Hibernate	  
Per la capa de persistència es farà servir el motor Hibernate, concretament la versió 4.0.1.  
Hibernate abstrau de la complexitat pròpia de les connexions a base de dades, permetent la 
modularitat i el canvi d'aquest mòdul sense un gran impacte dintre de l'aplicació. En cas de canviar 
el gestor de Base de dades no s'hauria de modificar pràcticament el codi de l'aplicació, únicament 
es reconfiguraría hibernate per connectar amb el nou sistema gestor de base de dades escollit. 

JSPs	  
A la capa de presentació s'usen JavaServer Pages. JSP és una tecnologia Java que permet 
generar contingut dinàmic per la web (en forma de documents html, xml...). A més, un punt 
interessant és que permeten utilitzar les biblioteques d'etiquetes (Tags Libraries) que es 
distribueixen amb Struts. 
 

3.3.1.2	  Entorn	  d'execució	  

Tomcat	  
El contenidor d'aplicacions J2EE que s'ha utilitzat és Tomcat,  específicament la versió 7.0.37. 
Tomcat bàsicament és un servidor web amb suport per servlets i JSPs. Tanmateix no és un 
servidor d'aplicacions pròpiament dit com ara JBoss. Els motius per escollir-lo són la seva 
lleugeresa, la facilitat d'instal·lació, que és multi-plataforma i que és programari de lliure distribució,  
i a més a més, s'integra a la perfecció amb l'entorn de desenvolupament i amb la resta de 
frameworks escollits. 



MySQL	  
Com a gestor de base de dades s'utilitza MySQL, en concret la versió 5.6.10. S'ha escollit per què 
és un motor de molt bona qualitat, de lliure distribució, multi-plataforma i el seu ús està molt estès, 
per tant facilita l'accés a la documentació. Encara més disposa d'eines gratuïtes per la seva 
administració (tal com MySQLWorkbench). 

3.3.1.3	  Entorn	  de	  desenvolupament	  
L'IDE que s'ha usat per desenvolupar l'aplicació és Eclipse, en particular la seva versió Juno 
Service Release 2. Eclipse és un referent com a IDE de desenvolupament Java, és molt extensible 
mitjançant plugins de tercers i s'integra perfectament amb Tomcat. 
 
Per la gestió de base de dades s'usa MySQLWorkbench, eina gratuïta distribuïda per Oracle que 
permet una administració gràfica de bases de dades MySQL. 

Programari	  addicional	  
Per generar la documentació del projecte s'usarà: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft 
Excel. 
Pel disseny de la base de dades: MySQLWorkbench que permet realitzar diagrames E/R i 
exportar-los. 
Per generar els diagrames UML: ArgoUML 
Pel disseny dels prototipus de pantalles: Pencil 

3.3.2	  Diagrama	  E/R	  
A continuació es mostra el diagrama entitat relació de l'aplicació: 
 
Figura 26 : Diagrama E/R 

 



3.3.3	  Diagrama	  de	  classes	  
Les classes s'organitzen bàsicament en cinc paquets principals, per tal de mantenir el codi 
organitzat per capes. El diagrama dels principals paquets és el següent: 
 
Figura 27 : Organització de paquets 

 
 
pelu.tfc.model: aquest paquet conté les entitats que conformen el model. Són classes senzilles 
sense cap tipus de lògica (POJO). (Capa Model) 
 
Figura 28 : Model 

 
 
Les vistes definides al model ER es representen amb les classes següents: 
 
Figura 29 : Detall de les vistes en el model 



 
pelu.tfc.dao: conté els objectes d'accés a base de dades (DAO) que permeten extreure informació 
i persistir els objectes. (Capa Model) 
 
Figura 30 : Diagrama de classes dels DAOs 

 
 
pelu.tfc.helper: té les classes de la lògica de negoci de l'aplicació. (Capa Model) 
  



Figura 31 : Diagrama de classes de la lògica de negoci 
 

 
 
pelu.tfc.action: consta de les classes de tipus Action (servlets d'struts2). 
pelu.tfc.bean: conté els beans necessaris per representar les dades que es mostren a la capa 
vista i s'usen a les "Actions". 
pelu.tfc.utils: inclou les classes de suport que es poden necessitar de forma transversal a 
l'aplicació. 

3.4	  Capítol	  4:	  Implementació	  
En aquesta fase es torna realitat l'aplicació. A partir de l'anàlisi funcional, que explica que fa 
l'aplicació, i del disseny tècnic que diu com ho fa, es porta a terme la implementació.  
 
La fase d'implementació s'ha plantejat com una fase iterativa en la que s'han repetit els passos 
següents per cada cas d'ús: 

-‐ Implementació de la base de dades (part necessària pel cas d’ús) 
-‐ Implementació de les classes del model (tractament de la BD). 
-‐ Implementació de les classes necessàries de lògica de negoci. 
-‐ Implementació de les classes de la vista i de la interfície gràfica. 
-‐ Proves de programador i correccions.  

 
Durant aquesta etapa s'ha fet palesa la necessitat de prendre algunes decisions de disseny que no 
s'havien contemplat durant les fases prèvies. A continuació es detallen algunes de les decisions 
més rellevants que s'han pres durant aquesta fase i que pot ser interessant conèixer: 

Canvis	  en	  el	  model	  
Tot i que s'ha sigut bastant fidel al model plantejat al document inicial de disseny tècnic: 
 



Figura 32 : Detall de la estructura paquets de l'aplicació 
 

 
 
s'han modificat alguns atributs a les taules de base de dades, concretament: 

-‐ el tamany de l'atribut contrasenya, que en la primera conceptualització, es va suposar de 
45 caràcters, s'ha ampliat a 64 caràcters. Necessaris per poder emmagatzemar les 
contrasenyes codificades amb l'algorisme SHA-256. 

-‐ a l'entitat cita se l'hi ha afegit un atribut 'descripcio' de tipus String 
-‐ alguns mètodes de les classes Dao han hagut de modificar-se per adaptar-se millor als 

requisits del projecte (paràmetres, tipus de retorn...).  

Canvis	  en	  la	  lógica	  de	  negoci	  
S'han modificat lleugerament alguns dels mètodes que es van plantejar al disseny tècnic (canvi 
dels tipus de retorn, del tipus dels paràmetres i/o afegit més paràmetres a la crida) amb l'objectiu 
d'una millor adaptació a les necessitats de la implementació. 
També s'han afegit alguns mètodes que s'han necessitat durant el desenvolupament i que no 
s'havien intuït en l'etapa de creació del disseny tècnic. 
D'un altre costat, s'han hagut de crear algunes classes amb codi auxiliar de suport transversal a 
tota l'aplicació (útils, configuració...). 

Accions	  d'struts	  
Es va crear una classe genèrica amb codi comú de la qual hereten totes les accions d'struts. 
Aquesta acció conté el codi que controla si l'usuari ha fet login a l'aplicació i si té els permisos per 
executar-la. Aquest control de sessió és molt important a nivell de seguretat de l'aplicació, de 
manera que un usuari pugui realitzar accions que no li pertoquen. 
 
D'altra banda s'han afegit "interceptors" que permeten guardar certes dades de la petició entre 
accions. D'aquesta manera es poden passar missatges de notificació o d'error entre accions 
diferents. 
 



També s'ha decidit utilitzar la validació dels camps dels formularis mitjançant fitxers .xml que 
proporciona el framework struts2. Així s'assegura el tipus dels paràmetres que es demanen en els 
formularis. Tot i així, en alguns casos ha sigut necessari crear un mètode validate a l'acció que 
permetés fer comprovacions més complexes. Una correcta validació dels camps és molt important 
per dues raons: en primer lloc per oferir un bon nivell d'usabilitat i correcció de dades enfront dels 
usuaris que utilitzen l'aplicació, i en segon lloc, perquè un bon control dels camps d'entrada de 
l'aplicació ajuden a enfortir la seguretat de l'aplicació davant possibles atacs o mal usos. 
 
A les JSPs s'ha decidit utilitzar els tags bàsics i els tags jquery d'struts2 per mostrar i interactuar 
amb les dades que retornen les accions. 

Altres	  decisions	  funcionals	  i	  de	  disseny	  tècnic	  
S'ha afegit una opció de 'logout' de l'entorn que no estava contemplada al document funcional. 
S'ha afegit una funcionalitat de canvi d'idioma que en un primer moment no s'havia inclòs. Els 
idiomes disponibles de l'aplicació són el castellà i el català. 
S'ha decidit fer el menú estàtic directament en una JSP. El motiu de no considerar-lo com una 
entitat és l'absència de requisits de modificació dinàmica del menú durant el temps de vida de 
l'aplicació. 

Disseny	  gràfic	  
El disseny gràfic de l'aplicació s'ha basat en una plantilla gratuïta amb llicència Creative Commons 
descarregada de http://www.freecsstemplates.org/css-templates/28/ : 
 
Figura 33 : Disseny gràfic 

 
 
modificada per tal d'adaptar-la convenientment al projecte. També s'han usat algunes icones 
descarregades des de http://themecavern.com/free-glossy-web-icons-pack : 
 
Figura 34 : Icones de l'aplicació 
 

 
 
també amb llicència lliure. De manera semblant s'ha inclòs una imatge de fons descarregada de: 
http://freedesign4all.wordpress.com/2011/12/29/abstract-wave-with-butterfly-background/ amb 
llicència Creative Commons. 



3.5	  Capítol	  5:	  Casos	  de	  prova	  
Aquesta fase és la final de l'etapa de desenvolupament, amb prou pes propi per a considerar-la 
una fase independent per si mateixa. Encara que durant la implementació s'han anat realitzant les 
proves de programador pertinents per implementar amb correcció les funcionalitats, cal establir un 
protocol de proves que garanteixi la qualitat de manera transversal a tota l'aplicació.  
 
Per tal d'aconseguir aquest objectiu de qualitat, s'ha establert el següent protocol a seguir: 
1 - L'aplicació ha de passar completament la bateria de proves indicant quan un cas de prova ha 
anat bé (OK) o ha fallat (KO). 
2 - Es revisen tots els casos de prova. Si n'hi ha que han fallat, es corregeixen els errors i es torna 
al punt anterior. Si no n'ha fallat cap ja es pot donar per finalitzada la fase de proves.  
 
A continuació es mostren els casos de prova dissenyats, i que s'han anat repetint fins que tots 
s'han passat positivament: 
 
Cas de prova: 1 
Prova la funcionalitat de login al entorn 
 
Pre-condicions 
L'identificador d'usuari és encarregat, i la seva contrasenya és encarregat01 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a l'adreça web 

principal de l'aplicació. 
El sistema demana les dades usuari i 
contrasenya. 

  

2 Deixar buits ambdòs 
camps i prèmer el botó 
"Entrar". 

El sistema indica que les dades usuari i/o 
contrasenya no son correctes, i es manté en 
la pàgina. 

  

3 Emplenar el camp 
usuari amb 
l'identificador i el camp 
contrasenya amb una 
dada inventada. 

El sistema indica que les dades usuari i/o 
contrasenya no son correctes, i es manté en 
la pàgina. 

  

4 Emplenar el camp 
usuari  i el camp 
contrasenya amb les 
dades correctes. 

El sistema fa login a l'entorn i mostra la 
pantalla del Calendari de cites i el menú 
corresponent al actor tipus Encarregat. 

  

 
 
Cas de prova: 2 
Prova la funcionalitat "Canviar contrasenya" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. La nova contrasenya ha de 
ser "encarregat02" 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el punt de 
menú "Canviar 
contrasenya" 

El sistema demana les dades Contrasenya, 
Nova contrasenya i Repeteix la nova 
contrasenya. 

  

2 Deixar buits tots els El sistema indica que les tres dades són   



camps i prèmer el botó 
"Guardar". 

obligatories, i es manté en la pàgina. 

3 Emplenar el camp 
contrasenya amb la 
contrasenya actual, i els 
camps Nova 
contrasenya i repetició 
amb el nou valor per a 
la contrasenya. 

El sistema modifica la contrasenya de 
l'usuari amb la nova contrasenya. 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Sortir de l'aplicació i fer login amb la nova contrasenya. El sistema ha de permetre entrar. 
 
 
Cas de prova: 3 
Prova la funcionalitat "Històric de cites" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de clients" 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó 
"Històric de cites" de 
qualsevol client. 

El sistema mostra el llistat (en cas d'haver-
hi) totes les cites, que han finalitzat com a 
venta, fins el día d'ahir. Les cites es paginen 
de 10 en 10 i estan ordenades per data 
descendent. Per cada cita es mostren els 
serveis i/o productes consumits, el 
perruquer que el va atendre, la data, l'hora i 
el preu. 

  

2 Emplenar el filtre data 
d'inici i prèmer el botó 
mostrar. 

El sistema mostra el llistat (en cas d'haver-
hi) totes les cites, que han finalitzat com a 
venta, des de la data indicada fins el día 
d'ahir. Les cites es paginen de 10 en 10 i 
estan ordenades per data descendent. Per 
cada cita es mostren els serveis i/o 
productes consumits, el perruquer que el va 
atendre, la data, l'hora i el preu. 

  

 
 
Cas de prova: 4 
Prova la funcionalitat "Properes cites" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de clients" 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó 
"Properes cites" de 

El sistema mostra el llistat (en cas d'haver-
hi) de totes les cites futures planificades pel 
client escollit ordenades per data 

  



qualsevol client. ascendent. Per cada cita es mostra la data, 
l'hora i el perruquer. 

 
 
Cas de prova: 5 
Prova la funcionalitat "Llista de preus" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01.  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el punt de 
menú "Llista de preus" 

El sistema mostra el llistat de serveis en 
estat actiu i/o productes en estat actiu i 
públics, paginats de 10 en 10 i ordenats per 
tipus i per nom alfabèticament 

  

2 Filtrar per tipus 
Producte o Servei. 

El sistema mostra la llista únicament de 
serveis i/o productes segons el filtre escollit, 
paginats de 10 en 10 i ordenats per tipus i 
per nom alfabèticament 

  

3 Anar a la gestió de 
productes i modificar un 
producte per a que no 
sigui públic. Pasar un 
altre producte a estat 
inactiu. Tornar a la llista 
de preus. 

El sistema mostra el llistat de serveis en 
estat actiu i/o productes en estat actiu i 
públics, paginats de 10 en 10 i ordenats per 
tipus i per nom alfabèticament 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

5 Comprovar la post-
condició 2 

   

6 Anar a la gestió de 
serveis i pasar un servei 
a estat inactiu. Tornar a 
la llista de preus. 

El sistema mostra el llistat de serveis en 
estat actiu i/o productes en estat actiu i 
públics, paginats de 10 en 10 i ordenats per 
tipus i per nom alfabèticament 

  

7 Comprovar la post-
condició 3 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el producte no públic no apareix en el llistat. 
2. Comprovar que el producte inactiu no apareix en el llistat. 
3. Comprovar que el servei inactiu no apareix en el llistat. 
 
 
Cas de prova: 6 
Prova la funcionalitat "Calendari de cites" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el punt de 
menú "Calendari de 

El sistema mostra el calendari de la 
setmana actual que mostra les cites 
planificades si n'hi han. 

  



cites". 
2 Filtrar pel camp data i 

prèmer el botó de cerca. 
El sistema mostra el calendari de cites de la 
setmana que inclou el día pel que s'ha 
filtrat. 

  

3 Escollir un client del 
filtre desplegable de 
clients. 

El sistema mostra el calendari de cites de la 
setmana actual únicament amb les cites del 
client escollit. 

  

4 Escollir un perruquer del 
filtre desplegable de 
perruquers. 

El sistema mostra el calendari de cites de la 
setmana actual únicament amb les cites del 
perruquer escollit. 

  

 
 
Cas de prova: 7 
Prova la funcionalitat "Afegir cita" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Calendari de cites"  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó (+) de 
la pantalla del Calendari 
de cites. 

El sistema demana les dades data (que està 
informada amb la data i la hora escollides a 
la pantalla del calendari de cites), client, 
perruquer (informat amb les dades de 
l'usuari encarregat) i descripció. 

  

2 Prèmer el botó guardar 
sense emplenar cap 
dada. 

El sistema mostra els missatges adients per 
cada dada obligatoria no informada. 

  

3 Emplenar les dades 
client i descripció i 
prèmer el botó guardar. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
la cita s'ha guardat correctament. 

  

4 Prèmer el botó tancar 
(x) 

El sistema mostra la llista de cites   

5 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que la nova cita apareix al llistat. 
 
 
Cas de prova: 8 
Prova la funcionalitat "Eliminar cita" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Calendari de cites"  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó eliminar 

(-) d'una cita existent 
El sistema mostra un missatge de 
confirmació de l'acció d'eliminar. 

  

2 Prèmer el botó 
"Cancel·lar" del 
missatge de 

El sistema no esborra la cita i es queda a la 
pantalla de Calendari de cites. 

  



confirmació. 

3 Prèmer el botó eliminar 
(-) d'una cita, i prèmer el 
botó "Acceptar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
la cita s'ha eliminat correctament. 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que la cita eliminada ja no apareix al calendari. 
 
 
Cas de prova: 9 
Prova la funcionalitat "Gestió de clients" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01.  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

"Gestió de clients" a 
través del punt de menú 
d'igual nom. 

El sistema mostra una llista de clients 
paginats de 10 en 10 ordenats 
alfabèticament per cognom i nom. 

  

2 Omplir el camp de cerca 
amb la paraula "client" i 
prèmer el botó lupa. 

El sistema mostra una llista de clients 
paginats de 10 en 10 ordenats 
alfabèticament per cognom i nom, filtrats pel 
camp cerca. Únicament es mostren els 
clients que contenen la paraula client al 
nom, cognoms i/o login. 
 

  

 
 
Cas de prova: 10 
Prova la funcionalitat "Afegir client" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de clients". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó (+) de 
la gestió de clients. 

El sistema demana les dades nom, 
cognoms, telèfon i correu electrònic. 

  

2 Prèmer el botó 
"Guardar" sense 
emplenar cap dada. 

El sistema mostra els missatges adients per 
cada dada obligatoria no informada. 

  

3 Emplenar totes les 
dades per un nou client i 
prèmer el botó 
"Guardar" 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el client s'ha creat correctament i facilitant 
les dades "Usuari" i "Contrasenya" del nou 
client. 

  



4 Prèmer el botó tancar 
(x) 

El sistema mostra la llista de clients   

5 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el nou client apareix al llistat de clients. 
 
 
Cas de prova: 11 
Prova la funcionalitat "Eliminar client" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de clients". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó 

"Eliminar" d'un client 
concret. 

El sistema mostra un missatge de 
confirmació de l'acció d'eliminar. 

  

2 Prèmer el botó 
"Cancel·lar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema no esborra el client i continua 
mostrant el llistat de clients. 

  

3 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un client 
(que no té cites ni 
vendes associades), i 
prèmer el botó 
"Acceptar" del missatge 
de confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
l'usuari s'ha eliminat correctament. 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

5 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un client 
(que sí té cites i/o 
vendes associades), i 
prèmer el botó 
"Acceptar" del missatge 
de confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
l'usuari s'ha eliminat correctament. 

  

6 Comprovar la post-
condició 2 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el client eliminat ja no apareix al llistat de clients. 
2. Comprovar que el client continua apareixent en el llistat de clients i que ara està "inactiu". 
 
 
Cas de prova: 12 
Prova la funcionalitat "Gestió de vendes" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. 



 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el punt de 
menú "Gestió de 
vendes". 

El sistema mostra el llistat de vendes 
ordenades per data descendent, paginades 
de 10 en 10. 

  

2 Filtrar pels filtres data 
d'inici i data de fi i 
prèmer el botó de cerca. 

El sistema mostra el llistat de vendes 
ordenades per data descendent, paginades 
de 10 en 10, entre les dates indicades. 

  

3 Escollir un client del 
filtre desplegable de 
clients i prèmer el botó 
de cerca. 

El sistema mostra el llistat de vendes 
únicament del client indicat al filtre  
ordenades per data descendent, paginades 
de 10 en 10. 

  

4 Escollir un perruquer del 
filtre desplegable de 
perruquers i prèmer el 
botó de cerca. 

El sistema mostra el llistat de vendes 
únicament del perruquer indicat al filtre  
ordenades per data descendent, paginades 
de 10 en 10. 

  

 
 
Cas de prova: 13 
Prova la funcionalitat "Afegir venda" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de vendes"  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó (+) de la 

"Gestió de vendes". 
El sistema demana les dades data client, 
perruquer, serveis usats, productes usats i 
productes venuts. 

  

2 Prèmer el botó guardar 
sense emplenar cap 
dada. 

El sistema mostra els missatges adients per 
cada dada obligatoria no informada. 

  

3 Emplenar les dades i 
afegir al menys un 
servei o un producte 
venut desde els 
desplegables de serveis 
i productes. Tog seguit, 
prèmer el botó 
"Guardar". 

El sistema mostra un missatge indicant que 
la venda s'ha guardat correctament. 

  

4 Prèmer el botó tancar 
(x) 

El sistema mostra la llista de vendes   

5 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que la nova venda apareix al llistat. 
 
 
Cas de prova: 14 
Prova la funcionalitat "Eliminar venda" 
 



Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de vendes"  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó eliminar 

(-) d'una venda existent 
El sistema mostra un missatge de 
confirmació de l'acció d'eliminar. 

  

2 Prèmer el botó 
"Cancel·lar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema no esborra la venda i roman en 
el llistat de vendes. 

  

3 Prèmer el botó eliminar 
(-) d'una venda, i 
prèmer el botó 
"Acceptar" del missatge 
de confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
la venda s'ha eliminat correctament. 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que la venda eliminada ja no apareix al llistat. 
 
 
Cas de prova: 15 
Prova la funcionalitat "Gestió de perruquers" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01.  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

"Gestió de perruquers" 
a través del punt de 
menú d'igual nom. 

El sistema mostra una llista de perruquers 
paginats de 10 en 10 ordenats 
alfabèticament per cognom i nom. 

  

2 Omplir el camp de cerca 
amb la paraula 
"perruquer" i prèmer el 
botó lupa. 

El sistema mostra una llista de perruquers 
paginats de 10 en 10 ordenats 
alfabèticament per cognom i nom, filtrats pel 
camp cerca. Únicament es mostren els 
perruquers que contenen la paraula 
perruquer al nom, cognoms i/o login. 
 

  

 
 
Cas de prova: 16 
Prova la funcionalitat "Afegir perruquer" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de perruquers". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó (+) de 
El sistema demana les dades nom, 
cognoms, telèfon, correu electrònic, 

  



la gestió de perruquers. categoria i sou. 

2 Prèmer el botó 
"Guardar" sense 
emplenar cap dada. 

El sistema mostra els missatges adients per 
cada dada obligatoria no informada. 

  

3 Emplenar totes les 
dades per un nou 
perruquer i prèmer el 
botó "Guardar". 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el perruquer s'ha creat correctament i 
facilitant les dades "Usuari" i "Contrasenya". 

  

4 Prèmer el botó tancar 
(x) 

El sistema mostra la llista de clients   

5 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el nou perruquer apareix al llistat. 
 
 
Cas de prova: 17 
Prova la funcionalitat "Eliminar perruquer" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de perruquers". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó 

"Eliminar" d'un 
perruquer concret. 

El sistema mostra un missatge de 
confirmació de l'acció d'eliminar. 

  

2 Prèmer el botó 
"Cancel·lar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema no esborra el perruquer i 
continua mostrant el llistat. 

  

3 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un 
perruquer (que no té 
cites ni vendes 
associades), i prèmer el 
botó "Acceptar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
l'usuari s'ha eliminat correctament. 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

5 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un 
perruquer (que sí té 
cites i/o vendes 
associades), i prèmer el 
botó "Acceptar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
l'usuari s'ha eliminat correctament. 

  

6 Comprovar la post-
condició 2 

   



 
Post-condicions 
1. Comprovar que el perruquer eliminat ja no apareix al llistat de perruquers. 
2. Comprovar que el perruquer continua apareixent en el llistat de perruquers i que ara està "inactiu". 
 
 
Cas de prova: 18 
Prova la funcionalitat "Gestió de serveis" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01.  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

"Gestió de serveis" a 
través del punt de menú 
d'igual nom. 

El sistema mostra una llista de serveis 
paginats de 10 en 10 i ordenats 
alfabèticament per nom. 

  

2 Omplir el camp de cerca 
amb la paraula "servei" i 
prèmer el botó lupa. 

El sistema mostra una llista de serveis 
paginats de 10 en 10 ordenats 
alfabèticament per nom, filtrats pel camp 
cerca. Únicament es mostren els serveis 
que contenen la paraula servei al nom. 
 

  

 
 
Cas de prova: 19 
Prova la funcionalitat "Afegir servei" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de serveis". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó (+) de 
la gestió de serveis. 

El sistema demana les dades nom, 
descripció i preu de venda. 

  

2 Prèmer el botó 
"Guardar" sense 
emplenar cap dada. 

El sistema mostra els missatges adients per 
cada dada obligatoria no informada. 

  

3 Emplenar totes les 
dades per un nou servei 
i prèmer el botó 
"Guardar". 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el servei s'ha creat correctament. 

  

4 Prèmer el botó tancar 
(x) 

El sistema mostra la llista de serveis.   

5 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el nou servei apareix al llistat. 
 
 
Cas de prova: 20 



Prova la funcionalitat "Eliminar servei" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de serveis". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó 

"Eliminar" d'un servei. 
El sistema mostra un missatge de 
confirmació de l'acció d'eliminar. 

  

2 Prèmer el botó 
"Cancel·lar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema no esborra el servei i continua 
mostrant el llistat. 

  

3 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un servei 
que no té vendes 
associades. Prèmer el 
botó "Acceptar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el servei s'ha eliminat correctament. 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

5 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un servei 
que sí té vendes 
associades.  Prèmer el 
botó "Acceptar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el servei s'ha eliminat correctament. 

  

6 Comprovar la post-
condició 2 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el servei eliminat ja no apareix al llistat de serveis. 
2. Comprovar que el servei continua en el llistat de serveis en estat "inactiu". 
 
 
Cas de prova: 21 
Prova la funcionalitat "Gestió de productes" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01.  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

"Gestió de productes" a 
través del punt de menú 
d'igual nom. 

El sistema mostra una llista de productes 
paginats de 10 en 10 i ordenats 
alfabèticament per nom. 

  

2 Omplir el camp de cerca 
amb la paraula 
"producte" i prèmer el 
botó lupa. 

El sistema mostra una llista de productes 
paginats de 10 en 10 ordenats 
alfabèticament per  
nom, filtrats pel camp cerca. Únicament es 
mostren els productes que contenen la 

  



paraula "producte" al nom. 
 

 
 
Cas de prova: 22 
Prova la funcionalitat "Afegir producte" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de productes". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó (+) de 
la gestió de productes. 

El sistema demana les dades nom, 
descripció, preu de venda (PVP), preu de 
compra, quantitat d'unitats disponibles i el 
flag públic. 

  

2 Prèmer el botó 
"Guardar" sense 
emplenar cap dada. 

El sistema mostra els missatges adients per 
cada dada obligatoria no informada. 

  

3 Emplenar totes les 
dades per un nou 
producte i prèmer el 
botó "Guardar". 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el producte s'ha creat correctament. 

  

4 Prèmer el botó tancar 
(x) 

El sistema mostra la llista de productes.   

5 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el nou producte apareix al llistat. 
 
 
Cas de prova: 23 
Prova la funcionalitat "Eliminar producte" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de productes". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó 

"Eliminar" d'un producte. 
El sistema mostra un missatge de 
confirmació de l'acció d'eliminar. 

  

2 Prèmer el botó 
"Cancel·lar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema no esborra el producte i continua 
mostrant el llistat. 

  

3 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un producte 
que no té vendes 
associades. Prèmer el 
botó "Acceptar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el producte s'ha eliminat correctament. 

  



4 Comprovar la post-
condició 1 

   

5 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un producte 
que sí té vendes 
associades.  Prèmer el 
botó "Acceptar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el producte s'ha eliminat correctament. 

  

6 Comprovar la post-
condició 2 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el producte eliminat ja no apareix al llistat de productes. 
2. Comprovar que el producte continua en el llistat de productes en estat "inactiu". 
 
 
Cas de prova: 24 
Prova la funcionalitat "Gestió de gasto" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01.  
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

"Gestió de gasto" a 
través del punt de menú 
d'igual nom. 

El sistema mostra una llista d'objectes gasto 
paginats de 10 en 10 i ordenats per data 
descendent. 

  

2 Omplir el camp de cerca 
amb la paraula "gasto" i 
prèmer el botó lupa. 

El sistema mostra una llista d'objectes gasto 
paginats de 10 en 10 ordenats per data 
descendent i filtrats pel camp cerca. 
Únicament es mostren els objectes gasto 
que contenen la paraula "gasto" al nom. 
 

  

3 Omplir els filtres data 
d'inici i data de fi i 
prèmer el botó lupa. 

El sistema mostra una llista d'objectes gasto 
paginats de 10 en 10 ordenats per data 
descendent, amb la data entre les dates 
inici i fi dels filtres. 

  

 
 
Cas de prova: 25 
Prova la funcionalitat "Afegir gasto" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de gasto". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Accedir a la funcionalitat 

mitjançant el botó (+) de 
la gestió de gasto. 

El sistema demana les dades nom, 
descripció, quantitat i data. 

  

2 Prèmer el botó 
"Guardar" sense 

El sistema mostra els missatges adients per 
cada dada obligatoria no informada. 

  



emplenar cap dada. 

3 Emplenar totes les 
dades per un nou gasto 
i prèmer el botó 
"Guardar". 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el gasto s'ha creat correctament. 

  

4 Prèmer el botó tancar 
(x) 

El sistema mostra la llista d'objectes gasto.   

5 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el nou objecte gasto apareix al llistat. 
 
 
Cas de prova: 26 
Prova la funcionalitat "Eliminar gasto" 
 
Pre-condicions 
S'ha fet login al entorn amb l'usuari encarregat i contrasenya encarregat01. S'ha accedit a la funcionalitat 
"Gestió de productes". 
 
 Acció Resposta esperada OK / KO Comentaris 
1 Prèmer el botó 

"Eliminar" d'un gasto. 
El sistema mostra un missatge de 
confirmació de l'acció d'eliminar. 

  

2 Prèmer el botó 
"Cancel·lar" del 
missatge de 
confirmació. 

El sistema no esborra el gasto i continua 
mostrant el llistat. 

  

3 Prèmer el botó 
"Eliminar" d'un gasto. 
Prèmer el botó 
"Acceptar" del missatge 
de confirmació. 

El sistema mostra un missatge indicant que 
el gasto s'ha eliminat correctament. 

  

4 Comprovar la post-
condició 1 

   

 
Post-condicions 
1. Comprovar que el gasto eliminat ja no apareix al llistat d'objectes gasto. 
 

 	  



4.	  Conclusions	  
Per concloure m'agradaria exposar alguns encerts i alguns errors que he comés durant les fases 
d'anàlisi i de planificació, i que durant el desenvolupament posterior he hagut de canviar. És 
evident, que n'hi ha hagut més, tant d'encerts com d'errors. Alguns dels quals ja he esmentat al 
capítol d'implementació, però els que detallo a continuació són els que he considerat rellevants 
atès que són dels que més he après. 
  
A l'etapa de planificació vaig destinar poc temps a l'aprenentatge de l'arquitectura i al muntatge 
inicial de l'entorn. A la pràctica, aquesta tasca em va portar molt més temps i va endarrerir l'inici 
real de la implementació dels casos d'ús, pel que vaig haver de dedicar-hi més hores de les que 
havia planificat en primera instància. Si tornes a començar ho tindria evidentment molt més 
present. 
 
Durant la fase d'anàlisi no vaig pensar en la paginació dels llistats, i vaig realitzar un disseny tècnic 
que no tenia en compte els mètodes necessaris per poder realitzar-la (per comptar els registres 
totals d'una consulta concreta) i vaig haver d'afegir-los posteriorment. Destaco aquest punt ja que 
crec que la paginació és molt important alhora de millorar el rendiment d'una aplicació web quan es 
volen mostrar llistats que poden tenir un gran nombre de registres. 
 
Per contra, una decisió que trobo encertada, per què ha facilitat la implementació i la facilitat d'ús, 
és la idea d'inactivar els objectes que es volen eliminar si aquests tenen relacions amb altres 
objectes de l'entorn; això pot ocórrer amb alguns objectes com clients, perruquers, serveis... El fet 
d'eliminar-los en cascada amb totes les relacions és perillós, ja que podrien esborrar-se dades per 
error sense que l'usuari se n'adoni o bé que deixessin l'entorn en un estat inestable. La solució 
aportada funciona de manera coherent i en el cas que no hi hagi relacions amb d'altres objectes, sí 
que permet realitzar l'eliminació. 
 
Per finalitzar, detallaré les possibles línies futures de treball que m'agradaria portar a terme si el 
temps ho permetés. Serien les següents: preus amb iva desglossat, que els usuaris poguessin 
modificar les seves dades personals i pujar una foto, que els clients poguessin reservar cites, que 
la creació de nous usuaris enviés per correu electrònic les credencials, que els perruquers i els 
encarregats poguessin crear notícies i ofertes visibles a la plana principal dels clients, que els 
clients tinguessin indicada la data de naixement i rebessin algun tipus de regal pel seu aniversari, 
afegir recordatoris de pròxima cita per correu, incorporar més informes que contraposin dades, 
permetre la exportació a excel dels llistats... 

 	  



5.	  Glossari	  
Apache Tomcat: Servidor web amb suport per servlets i JSPs escrit en java. 
 
BD / BBDD: Abreviació per descriure base de dades 
 
Hibernate: Eina de mapeig d'objectes relacionals amb java. Busca solucionar  
java: llenguatge de programació orientat a objectes. 
 
JSP: (JavaServer pages) tecnologia per desenvolupar webs dinàmiques, permet introduir codi java 
amb tags html i xml. 
 
MVC - (Model View Controller) Sigles per definir el patró model-vista-controlador. 
 
MySql: sistema de gestió de base de dades relacional i multiusuari. 
 
Struts: Eina de suport per desenvolupar aplicacions web sota el patró model-vista-controlador sota 
la tecnologia J2EE 
 
UML: (Unified Modeling Language) és un llenguatge gràfic per modelar programari. Ofereix un 
estàndard per descriure el programari. 
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