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El projecte presentat es basa en 
l’elaboració d’una aplicació, sobre 
el sistema SAP, que permet a un 
usuari ras, sense coneixements 
de programació, generar un llistat 
de informació.  

 

Per a tal fi, es disposen una sèrie 
de funcionalitats que permetran la 
tria d’aquesta informació, així 
com la selecció i la disposició de 
sortida. 
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En aquest projecte s’ha usat una metodologia 
en cascada amb les següents etapes: 

 

 Pla de treball 

 Anàlisi 

 Disseny i Implementació 

 Memòria i Presentació 

 

 
Generador de Llistats 
TFC: Enginyeria del Programari Gener 2014 



En aquesta etapa inicial s’obté una visió 
general de l’abast del projecte que es vol 
assolir:  
 

 Objectius 

 Anàlisi de la situació actual 

 Anàlisi de riscos 

 Metodologia 

 Planificació 
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La part d’anàlisi es basa en un estudi més 
exhaustiu dels requeriments i en la definició de 
les funcionalitats que es volen obtenir. Es 
defineixen: 
 

 Tipus d’usuari 

 Requeriments no funcionals 

 Requeriments funcionals 

 Casos d’ús 

 Diagrama de classes 
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Com a usuaris hem definit aquests tres tipus: 
 

 Executador 

 Generador 

 Administrador 
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No Funcionals 
 

 Maquinari 

 Usuaris 

 Altres 

Funcionals 
 

 Taules BD 

 Paràmetres 
selecció 

 Columnes 

 Fórmules 

 Generació llistat 

 Execució llistat 

Funcionals implícits 
 

 Nomenclatura llistat 

 Mode visualització 

 Versions llistat 

 Bloquejos llistat 

 Autoritzacions llistat 



Els casos 
d’ús ens 
permeten 
definir les 
funcionalitats 
de la nostra 
aplicació. 

 

Aquest és el 
diagrama 
general. 
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El diagrama de 
classes descriu 
l’estructura de 
la nostra 
aplicació. 
 

 

 

  

 

 

 



En aquesta etapa s’obtenen les especificacions 
de disseny a partir dels casos d’ús definits en 
l’apartat d’anàlisi i del diagrama de classes 
generat. En el nostre cas es composa dels 
següents apartats: 
 

 Diagrames de seqüència de casos d’ús 

 Disseny de la persistència 

 Disseny de pantalles 
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Mitjançant els diagrames de seqüència es 
mostren les interaccions entre els objectes de 
l’aplicació per a cada cas d’ús: 

 

 Taules BD 

 Paràmetres de selecció 

 Columnes  

 Generació del llistat 

 Execució del llistat 
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En el model 
E/R es 
mostren les 
entitats 
implicades 
en 
l’aplicació i 
les 
relacions 
entre elles 
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AREA (idArea, descripcio)   

TAULA (idTaula, descripcio, area) CF: {area} a AREA 

LLISTAT (idLlistat, descripcio, area) CF: {area} a AREA 

USUARI (idUsuari, nom, rol)   

EXECUTADOR (idUsuari) CF: {idUsuari} a USUARI 

GENERADOR (idUsuari) CF: {idUsuari} a USUARI 

ADMINISTRADOR (idUsuari) CF: {idUsuari} a USUARI 

ACTUALITZACIOLLISTAT (idLlistat, idUsuari, dia, hora) CF: {idLlistat} a LLISTAT, {idUsuari} a USUARI 

TAULESLLISTAT (idLlistat, idTaula) CF: {idLlistat} a LLISTAT, {idTaula} a TAULA 

CAMP (idTaula, idCamp, descripcio, tipus, longitud) CF: {idTaula} a TAULA 

PARAMSELECCIO (idPar, descrip, taula, camp, llistat, tipus, obl) CF: {llistat} a LLISTAT, {taula} a TAULA i  

        {camp} a CAMP 

COLUMNA (idColumna, descripcio, llistat, refUnitat, indentacio) CF: {llistat} a LLISTAT 

COLSIMPLE (idColumna, taula, camp) CF: {idColumna} a COLUMNA, {taula} a TAULA i  

        {camp} a CAMP 

FORMULA (idColumna, script) CF: {idColumna} a COLUMNA 
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 Crear o actualitzar un llistat 

 
Inicialment l’aplicació ens dóna 
dues opcions: crear o modificar 
un llistat  

Si creem un de 
nou, se’ns demana 
una descripció 

Si modifiquem, 
se’ns demana el 
llistat a actualitzar 
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 Taules BD 

 

Seleccionem l’opció 
Triem l’àrea d’informació 

Finalment 
seleccionem 
les taules 
desitjades 
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 Paràmetres de selecció 

 
Seleccionem l’opció 
Paràmetres Selecció per a 
configurar la selecció que 
tindrà el llistat 

Customitzem els 
paràmetres de 
selecció  
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 Afegir columnes 

 Seleccionem l’opció 
Inserir Columna per 
a preparar les 
columnes del llistat 

Indiquem el tipus de 
columna que volem 
afegir 

Indiquem la denominació de les columnes 
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 Generar el llistat 

 
Seleccionem l’opció 
Generar Llistat 

Procés sense errors 

Procés amb errors 
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 Executar el llistat 

 
Seleccionem l’opció 
Executar llistat 

Si hi ha 
paràmetres de 
selecció 
apareixen per ser 
indicats 

Sortida del 
llistat 
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 Objectius complerts: 

Creació d’un llistat sense 
coneixements de programació 

Aplicació àgil i intuïtiva 

Aplicació pràctica 

 

 Objectius futurs: 
Creació d’aplicacions més complexes 

(joins i interaccions amb l’usuari) 
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FI 


