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1. Introducció 

Aquest document té com a finalitat mostrar les tasques realitzades durant el Projecte Final de 
Carrera al estudis Enginyeria d'Informàtica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

El Projecte Final de carrera realitzat ha estat la creació de l'aplicació web Scrum per tal de 
poder facilitar la implementació d'aquest marc de treball en una empresa.  

A continuació podeu veure un resum de cadascun dels capítols que componen aquest 
document: 

• Capítol Introducció corresponent a aquest capítol 
• Capítol Descripció del projecte corresponent a la justificació i objectius del projecte. 

Incloent els requeriments necessaris a grans trets per la realització del projecte, a més 
a més, dels resultats esperats, productes obtinguts i una revisió de la planificació inicial 
respecte a la planificació real. 

• Capítol Anàlisi i disseny corresponent al detall dels requeriments tant funcionals com 
no funcionals, la inclusió dels diagrames de casos d'ús, d'actors i de seqüència, així 
com el model conceptual, l'arquitectura implementada tant a nivell de maquinari com 
de programari, finalitzant amb el model de classes i el disseny de la interfície d'usuari. 

• Capítol Desenvolupament corresponent a una descripció del programari emprat i uns 
diagrames de les capes de l'aplicació. 

• Capítol Avaluació de costos corresponent a la descripció dels costos del projecte 
• Capítol Treball futur corresponent a la descripció de les possibles millores a realitzar al 

projecte. 
• Capítol Conclusions corresponent al resum de l'experiència personal obtinguda de la 

realització d'aquest projecte. 
• Capítol Bibliografia corresponent al resum d'informació consultada. 
• Capítol Glossari amb un resum de termes més tècnics amb la seva descripció 
• Capítol Taula d'il·lustracions corresponent al llistat d'il·lustracions existents en aquest 

document 
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2. Descripció del projecte 

2.1. Justificació del projecte  

En el món actual, el desenvolupament de programari informàtic està canviant des de fa temps 
amb l'ús de metodologies anomenades àgils. Una d'aquesta metodologia és Scrum que dona 
una nova visió respecte al model en cascada tant en ús en el cicle de vida del programari. 

El poder conèixer què és Scrum en més profunditat és una de les raons per haver triat la 
realització d'aquest projecte, per tal d'aprofundir més en el marc de treball que proposa per a 
la gestió de projectes. 

D'altra banda, el fet que el producte resultant sigui utilitzat pels desenvolupadors és un gran 
al·licient, ja que normalment, el programari desenvolupat és utilitzat per altres usuaris finals. El 
fet de desenvolupar un producte, que tu mateix ets el propi consumidor d'aquest proposa un 
gran repte. 

Finalment. l'ús de noves tecnologies de Microsoft pel desenvolupament web, i aprendre l'ús de 
tecnologies com ASP.NET MVC ha estat una de les altres raons per l'elecció d'aquest projecte. 

2.2. Objectius del projecte 

L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'un lloc web que permeti a l'equip de 
desenvolupament d'una empresa la implementació de la metodologia Scrum. El lloc web ha de 
permetre gestionar diferents projectes, la creació de diferents iteracions a partir d'històries 
d'usuaris que generaran tasques que les realitzaran els desenvolupadors. 

El lloc web ha de permetre la realització de cadascuna de les tasques dels diferents rols 
(propietari del producte, mestre Scrum i equip de desenvolupadors) dins la metodologia 
Scrum. , i a més a més el rol d'administrador del lloc web, per la configuració d'aquest i la 
gestió de permisos. 

Actualment existeixen diferents llocs web que permeten l'aplicació de metodologia Scrum. Els 
més importants són: 

• http://www.telerik.com/scrum-project-management-software.aspx 

• https://www.atlassian.com/es/software/jira-agile/overview 

• http://www.scrumdo.com/ 

El fet que ja hi hagi una competència no vol dir que no hi hagi cabuda al mercat per altres llocs 
webs. L'objectiu és donar una eina amb una interfície molt clara i fàcil, que els rols estiguin ben 
diferenciats i que permeti a una empresa introduir amb aquesta eina de manera fàcil i flexible 
la metodologia Scrum en els seus equips de treball.  

http://www.telerik.com/scrum-project-management-software.aspx
https://www.atlassian.com/es/software/jira-agile/overview
http://www.scrumdo.com/
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2.3. Requeriments de la solució 

2.3.1. Requeriments funcionals 
Aquest lloc ha de disposar principalment d'un sistema d'autenticació de tal manera, que 
qualsevol accés a les dades que emmagatzemi el lloc web ha d'estar sota control, tots els 
usuaris de l'aplicació hauran d'identificar-se per tal d'accedir. 

El lloc web ha de tenir un apartat per l'administrador que podrà donar d'alta nou usuaris i 
gestionar les seves dades i contrasenyes. A més a més, podrà gestionar els projectes, i assignar 
per cada projecte qui o quins seran els propietaris del producte, els mestres Scrum i els 
desenvolupadors. 

El lloc web ha de tenir un apartat pels propietaris dels productes, aquests podran gestionar la 
pila del producte, gestionant les històries d'usuari, i prioritzar aquestes mitjançant una 
ordenació. 

El lloc web ha de tenir un apartat pel mestre Scrum, on podrà visualitzar tots els projectes als 
que estigui assignats. Podrà veure la pila de producte, però no podrà modificar-la, podrà 
també veure les dades del esprint, i les estadístiques d'aquestes. 

El lloc web ha de tenir un apartat pels desenvolupadors, on podran veure els projectes als que 
estan assignats. A més a més, veuran els esprints, i les tasques de la pila del esprint, aquestes 
tasques són les que els desenvolupadors s'hauran compromès a realitzar en el esprint, i on 
hauran d'anar modificant l'estat de la tasca, i introduir les hores invertides en aquesta. L'equip 
de desenvolupadors seran els que s'encarregaran de definir quines històries d'usuari (i les 
tasques que es divideixen cada història d'usuari) es desenvoluparan en el esprint. 

El lloc web mostrarà una sèrie d'informació estadística com la gràfica de Burndown, on es 
mostra l'estimació del esprint amb la realitat. El lloc web ha d'emmagatzemar l'històric de 
cadascun dels esprints, per tal de poder veure la informació de cada esprint realitzat. 

2.3.2. Requeriments no funcionals 
Els requeriments a nivell de maquinaria vindran definits per a la tecnologia a utilitzar, en el 
nostre cas el framework de Microsoft .NET 4.5.  El llenguatge escollit serà C#.  Per la creació del 
lloc web s'utilitzarà el framework ASP.NET MVC la versió 4 que s'utilitzarà amb HTML, 
Javascript, CSS. Per al servidor de base de dades s'utilitzarà el Microsoft SQL Server 2012. 

La configuració per l'entorn de desenvolupament serà la següent: 

• Ordinador Intel i7 amb 8 Gb de RAM 

• Sistema Operatiu Windows 7 

• Microsoft Visual Studio 2012 

• Microsoft SQL Server 2012 
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• Navegador Web 

Per executar l'aplicació web caldrà: 

• Windows Server 2008 

• IIS 7 

• Microsoft SQL Server 2012 

2.4. Funcionalitats a desenvolupar 

De totes les funcionalitats definides als requeriments funcionals es va definir el següent ordre 
d'implementació segons la planificació: 

• Implementació de la base de dades 
• Implementació del lloc web 

o Implementació de les funcionalitat del rol Administrador 
o Implementació de les funcionalitat del rol Propietari del producte 
o Implementació de les funcionalitat del rol Mestre Scrum 
o Implementació de les funcionalitat del rol Desenvolupador 

2.5. Resultats esperats 

El resultat esperat és una aplicació web que contempli totes les funcionalitats tant funcionals 
com no funcionals descrites. Aquesta aplicació web ha de ser accessible pels diferents 
navegadors disponibles en el mercat actualment. 

L'aplicació web ha de fer ús de les noves tecnologies per tal de facilitar la navegació i tenir una 
bona usabilitat de l'aplicació, al mateix temps que consumir el mínim de recursos possibles del 
servidor, de tal manera que sigui una aplicació escalable i amb bon rendiment. 

2.6. Productes obtinguts 

El producte obtingut serà una aplicació web instal·lable juntament amb una base de dades que 
servirà per la persistència de les dades. 

L'aplicació web pot ser instal·lable a través de l'aplicació d'instal·lació que es proporciona, o 
sinó, a través de la funcionalitat de publicació del lloc web utilitzant l'eina de Visual Studio 
2012 . En aquest darrer cas, s'ha d'obrir la solució del codi font. 

La base de dades pot ser instal·lable a través de la recuperació de la còpia de seguretat. 

Per un detall més complet de la instal·lació s'ha creat un Manual d'instal·lació que es 
proporciona junt amb aquest document de memòria. 
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2.7. Planificació inicial vs. planificació final 

Tenint en compte el llistat de dates festives durant el període del projecte 

• 12 d'octubre 

• 1 de novembre 

• 6 de desembre 

• 8 de desembre 

• 25 de desembre 

• 26 de desembre 

• 1 de gener 

• 6 de gener 

La planificació inicial creada a finals de setembre del 2013  va dividir el treball a realitzar en els 
següents blocs o fases: 

• Pla de Treball: fase on l'objectiu era la creació de la planificació inicial. 
• Anàlisi i Disseny: fase on l'objectiu era la especificació formal dels requisits, la definició 

del model de dades, la lògica de negoci i la interfície d'usuari. 
• Implementació: fase on l'objectiu era la creació del producte desenvolupant l'aplicació 

web Scrum. 
• Memòria: fase on l'objectiu era la fase de test i correccions del producte, i la creació 

de la memòria i la presentació del producte. 
 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt de la planificació inicial: 
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Il·lustració 1. Diagrama de Gantt de la planificació inicial 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TFC 78 días mié 18/09/13 lun 13/01/14
2 Inici Projecte 0 días mié 18/09/13 mié 18/09/13
3 Elecció Projecte 32 horas mié 18/09/13 lun 23/09/13
4 Plà de Treball 4 días mar 24/09/13lun 30/09/13
5 Descripció del treball i objectius 0,5 días mar 24/09/13 mar 24/09/13
6 Estudi de la ideoneitat del projecte 0,5 días mar 24/09/13 mar 24/09/13
7 Anàlisis de requeriments a grans trets 0,5 días mié 25/09/13 mié 25/09/13
8 Definició Tecnologies a utilitzar 0,5 días mié 25/09/13 mié 25/09/13
9 Creació i planificació projecte 1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13

10 Definició Altre informació interés 0,5 días lun 30/09/13 lun 30/09/13
11 Redacció plà de treball 0,5 días lun 30/09/13 lun 30/09/13
12 Lliurament PAC1 0 días lun 30/09/13 lun 30/09/13
13 Anàlisi i Disseny 20 días mar 01/10/13lun 28/10/13
14 Especificació formal requisits 5 días mar 01/10/13 lun 07/10/13
15 Definició model de dades 4 días mar 08/10/13 vie 11/10/13
16 Disseny de la lògica de negoci 3 días lun 14/10/13 mié 16/10/13
17 Disseny de la UI del lloc web 4 días jue 17/10/13 mar 22/10/13
18 Redacció PAC2 4 días mié 23/10/13 lun 28/10/13
19 Lliurament PAC2 0 días lun 28/10/13 lun 28/10/13
20 Implementació 33 días mar 29/10/13lun 16/12/13
21 Implementació de la BBDD 6 días mar 29/10/13 mié 06/11/13
22 Implementació aplicació Web 22 días jue 07/11/13 lun 09/12/13
23 Implementació rol Administrador 4 días jue 07/11/13 mar 12/11/13
24 Implementació rol Propietari Producte 8 días mié 13/11/13 vie 22/11/13
25 Implementació rol mestre SCRUM 5 días lun 25/11/13 vie 29/11/13
26 Implementació rol desenvolupadors 5 días lun 02/12/13 lun 09/12/13
27 Redacció PAC3 5 días mar 10/12/13 lun 16/12/13
28 Lliurament PAC3 0 días lun 16/12/13 lun 16/12/13
29 Memoria 17 días mar 17/12/13lun 13/01/14
30 Fase de Test i correccions 5 días mar 17/12/13 lun 23/12/13
31 Documentació memòria projecte 6 días mar 24/12/13 jue 02/01/14
32 Video presentació projecte 6 días vie 03/01/14 lun 13/01/14
33 Entrega Final 0 días lun 13/01/14 lun 13/01/14

18/09

30/09

28/10

16/12

13/01

14 22 30 08 16 24 01 09 17 25 03 11 19 27 04 12 20
02 sep '13 23 sep '13 14 oct '13 04 nov '13 25 nov '13 16 dic '13 06 ene '14
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Després de les validacions del consultor, es van detectar errors en aquesta primera 
planificació, on hi havien errors de nomenclatura: PFC en lloc de TFC, etc. A més a més, la fase 
de test i correccions del producte havien d'estar dins la part de la implementació. Es van 
realitzar els canvis a la planificació tenint en compte que hi havia un risc degut a que el temps 
disponible era el mateix. 

La planificació final ha complet totes les fites existents marcades a l'inici del projecte amb 
algunes mancances en la entrega del producte. Es van detectar errors, que no havien estat 
detectats a la fase de proves, ús d'interfícies per defecte, i encara que es va realitzar el manual 
d'instal·lació del producte, va quedar pendent la redacció del manual d'usuari. 

En la darrera fase (entrega final) s'ha treballat en el producte final amb l'objectiu de resoldre 
les incidències detectades pel consultor. En detall, a part de la redacció del manual d'usuari i 
resolució d'incidències, s'ha fet un nou disseny complet de l'aplicació web donant un acabat 
més professional i més personal, evitant l'ús de les interfícies que venen per defecte. 
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3. Anàlisi i disseny 

3.1. Requeriments 

Hi ha dos tipus de requeriments: els funcionals i els no funcionals. 

Els requeriments funcionals són aquells obligatoris per complir les necessitats del projecte, en 
aquest projecte és la possibilitat de gestionar i aplicar la metodologia Scrum dintre d'una 
empresa. 

Els requeriments no funcionals són aquells necessaris pel correcte funcionament de l'aplicació. 

3.1.1. Requeriments funcionals 
Els rols que ha de tenir el lloc web Scrum són: 

• Rol Administrador: És el rol encarregat de la gestió del lloc web, la persona o persones 
que tinguin aquest rol podran donar d'alta usuaris, projectes i assignar diferents rols al 
projectes 

• Rol Propietari del producte: És el rol encarregat de la definició de les necessitats d'un 
projecte i de les prioritats d'aquestes 

• Rol Mestre Scrum: És la figura encarregada de facilitar que la metodologia Scrum 
s'apliqui correctament. La persona o persones que tinguin aquest rol podran introduir 
històries a la pila del producte 

• Rol Desenvolupador: És la persona encarregada de realitzar les necessitats definides 
pel propietari del producte. 

Entenem per usuari registrat qualsevol de les persones que tingui un d'aquests rols, una 
persona que no tingui cap d'aquests rols és un usuari no registrat. 

A continuació es detallen les funcionalitats que ha de tenir el lloc web Scrum.  

• Identificació d'usuaris: un usuari registrat s'ha de poder identificar al sistema per tal 
de poder accedir al lloc web SCRUM. 

• Gestió d'usuaris: un usuari amb rol d'administrador ha de poder donar d'alta, 
modificar o eliminar usuaris. S'ha de permetre restablir la contrasenya si l'usuari la 
oblida. 

• Modificació dades bàsiques: un usuari registrat ha de poder modificar la seva 
contrasenya 

• Gestió projectes: un usuari amb rol d'administrador ha de poder donar d'alta, 
modificar o eliminar projectes. 

• Assignació de usuaris a projectes: un usuari amb rol d'administrador ha de poder 
assignar i treure usuaris als projectes. Quan assigna ha d'indicar el rol (propietari del 
producte, mestre SCRUM, desenvolupador) 
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• Gestió històries d'usuari: un usuari amb rol propietari del producte o mestre SCRUM 
ha  de poder donar d'alta, modificar o eliminar històries d'usuari dels projectes que 
estigui assignat. 

• Gestió tasques: un usuari amb rol desenvolupador ha de poder donar d'alta, modificar 
o eliminar tasques de les històries d'usuaris dels projectes que estigui assignat. 

• Gestió esprint: un usuari amb rol propietari del producte o mestre SCRUM ha de 
poder donar d'alta, modificar o eliminar esprint dels projectes que estigui assignat. 

• Gestió execució tasques: un usuari amb rol desenvolupador ha de poder assignar o 
treure tasques, indicar l'estat d'aquestes (pendent iniciar, en desenvolupament, 
finalitzada), i indicar el temps invertit en la realització d'aquestes. Únicament ha de 
poder fer-ho de les tasques que estiguin incloses en el esprint en curs dels projectes 
que estigui assignat. 

• Mòdul Estadístic: qualsevol usuari registrat ha de poder veure tots els esprints 
realitzats i el esprint actiu dels projectes que estigui assignat. Les estadístiques 
inclouen el número de històries, tasques, la data d'inici i fi del esprint, i la gràfica 
BurnDown del esprint. 

3.1.2. Requeriments no funcionals 
A diferència dels requisits funcionals, que ens indiquen el comportament intern que ha de 
complir el lloc web SCRUM, els requisits no funcionals són les característiques que ha de 
complir el sistema per garantir un bon ús i qualitat d'aquest. 

A continuació es detallen els principals requisits no funcionals del projecte: 

- Seguretat: S'ha de garantir que únicament poden accedir al lloc web els usuaris registrats, a 
més a més, únicament han de poder accedir a les funcionalitats que li hagin sigut assignades. 

- Estabilitat: El lloc web ha de disposar de mètodes de control i registre d'errors per tal de 
poder reproduir aquests i solucionar-los, a més a més s'ha de preveure que els tipus d'errors 
poden ser de diferent tipus com pàgines web mal programades, o caigudes del motor de base 
de dades. Igualment, s'ha de complir un mínim de qualitat realitzant una sèrie de test interns. 

- Rendiment òptim: El rendiment de l’aplicació ha de ser el més òptim possible. Es tracta d'un 
eina d'ús obligatori diari dins l'empresa, per tant, ha de ser una eina que respongui a totes les 
necessitats, però sobretot ha de tenir uns baixos temps de resposta. 

- Concurrència: El sistema ha de garantir l'accés del lloc web per diferents usuaris al mateix 
temps. 

- Usabilitat: El lloc web ha de tenir una interfície d'usuari ràpida i simple, que permeti fer ús de 
l'eina des del primer dia. A més a més, al ser un lloc d'ús obligatori ha de fer que els usuaris es 
sentin còmodes am l'ús del lloc web. 

- Disponibilitat: El lloc web ha d’estar disponible durant tota la jornada laboral de l'empresa. 
S'ha de preveure una programació de pujades de noves versions de l'aplicació fora de la 



 

Projecte Final de Carrera:  Scrum 

Memòria 
Autor: Eduardo Serna Royo 

 

Document : SernaRoyoEduardo_Memòria.pdf pàgina  14 de 57 
 

 

jornada laboral per no afectar el rendiment dels usuaris, i únicament s'ha de fer pujades dins la 
jornada laboral en cas d'incidències crítiques 

- Mantenible i extensible: El lloc web ha de ser fàcil de mantenir i fàcil i d'afegir noves 
funcionalitats. 

3.2. Diagrama d'actors 

A continuació es mostra el diagrama d'actors del producte: 

AdministradorPropietari de Produccte Mestre SCRUM Desenvolupador

Usuari registrat

 

Il·lustració 2. Diagrama d'actors 

3.3. Diagrama de casos d'ús 

3.3.1. Gestió d'usuaris 
Els casos d'ús de la gestió d'usuaris són: 

• Alta usuari: cas d'ús per donar d'alta un nou usuari a l'aplicació 
• Modificació dades usuari: cas d'ús per la modificació de les dades personals pròpies 

d'un usuari 
• Esborrat usuari: cas d'ús per l'esborrat d'un usuari existent 
• Modificació contrasenya usuari: cas d'ús per la generació d'una nova contrasenya per 

un usuari existent 
 

A continuació es mostra el diagrama de casos d'ús de la gestió d'usuaris: 
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Alta usuari

Esborrat usuari

Modificació contrassenya usuari

Administrador
Modificació dades usuari

Usuari registrat
 

Il·lustració 3. Diagrama casos d'ús: Gestió d'usuaris 

 

3.3.2. Gestió de projectes 
Els casos d'ús de la gestió de projectes són: 

• Alta projecte: cas d'ús per donar d'alta un nou projecte a l'aplicació 
• Modificació dades projecte: cas d'ús per la modificació de les dades d'un projecte 

existent 
• Esborrat projecte: cas d'ús per l'esborrat d'un projecte existent 
• Llista projecte: cas d'ús que retorna la llista de projectes existents 
• Assignar perfil a usuari a projecte: cas d'ús per l'assignació i desassignació de perfils 

per usuaris i projectes 
 

A continuació es mostra el diagrama de casos d'ús de la gestió de projectes: 
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Alta projecte

Esborrat projecte

Assignar perfil a usuari a projecte

Administrador

Modificació dades projecte

Llista projecte

 

Il·lustració 4. Diagrama casos d'ús: Gestió de projectes 

3.3.3. Gestió d'històries d'usuari 
Els casos d'ús de la gestió d'històries d'usuari són: 

• Alta història: cas d'ús per donar d'alta una nova història d'usuari per un projecte a 
l'aplicació 

• Modificació dades història: cas d'ús per la modificació de les dades d'una història 
d'usuari existent 

• Canvi prioritat: cas d'ús per la modificació de la prioritat d'una història d'usuari 
existent 

• Llista històries d'usuari: cas d'ús que retorna la llista d'històries usuaris existents per 
un projecte, o anomenat també com pila de producte 

• Eliminar història d'usuari: cas d'ús per l'esborrat d'una història d'usuari existent 
 

A continuació es mostra el diagrama de casos d'ús de la gestió d'històries d'usuari: 
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Alta història

Canvi prioritat

Eliminar història d'usuari

Propietari del producte
Modificació dades història

Llista històries d'usuari

mestre SCRUM

 

Il·lustració 5. Diagrama casos d'ús: Gestió d'històries d'usuari 

3.3.4. Gestió d'esprints 
Els casos d'ús de la gestió d'esprint (incloent la gestió de tasques) són: 

• Alta esprint: cas d'ús per donar d'alta un nou esprint per un projecte a l'aplicació 
• Afegir tasques a esprint: cas d'ús per la creació i associació de noves tasques a una 

història d'usuari que forma part d'un esprint. Aquest cas d'ús fa ús dels casos d'ús de la 
gestió de tasques 

• Llista esprint: cas d'ús que retorna la llista d'esprints existents per un projecte 
• Llista esprint: cas d'ús que retorna la llista del esprint actual per un projecte 

 

A continuació es mostra el diagrama de casos d'ús de la gestió d'esprints i tasques: 
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Alta esprint

Llista esprint actual

Desenvolupador

Afegir tasques a esprint

Llista esprints

mestre SCRUM

<<extender>>

Propietari del producte  

Il·lustració 6. Diagrama casos d'ús: Gestió d'esprints 

Alta tasca

Finalitzar tasca

Desenvolupador

Assignar tasca a desenvolupador

Llista tasques

mestre SCRUM

Propietari del producte

<<incluir>> Alta temps empleat

 

Il·lustració 7. Diagrama casos d'ús: Gestió de tasques 

 

3.3.5. Mòdul estadístic 
Els casos d'ús del mòdul estadístic són: 

• Llistat esprints: cas d'ús que retorna la llista d'esprints existents per un projecte. Fa ús 
del cas d'ús llistat esprint de la gestió d'esprints 
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• Llistat històries: cas d'ús que retorna la llista d'històries existents per un esprint. Fa ús 
del cas d'ús llistat històries de la gestió d'històries d'usuari 

• Gràfica BurnDown: cas d'ús que retorna les dades necessàries per la generació de la 
gràfica BurnDown per a un esprint 

 

A continuació es mostra el diagrama de casos d'ús de la gestió d'històries d'usuari: 

Llistat esprintsDesenvolupador

Llistat històries

Gràfica BurnDowm

mestre SCRUM

Propietari del producte

Llistat esprints<<extender>>

Llistat esprints

<<extender>>

 

Il·lustració 8. Diagrama casos d'ús: Mòdul estadístic 
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3.4. Arquitectura 

3.4.1. Arquitectura maquinari 

Servidor Web
Windows 2003 Server mínim

IIS 7
ASP.NET MCV 4

Microsoft.Net FrameWork

Servidor de BBDD
Sql-Server 2012

Firewall

 

Il·lustració 9. Arquitectura maquinari 

3.4.2. Arquitectura programari 
L'arquitectura de l'aplicació consta en una solució de Visual Studio 2012 amb tres projectes: 

• Projecte Scrum.Web 
• Projecte Scrum.Tests 
• Projecte Scrum.Setup 

3.4.2.1. Scrum.Web 
El projecte Scrum.Web és una aplicació ASP.NET MVC i conté dintre de la següent estructura: 

• App_Start: classes correponent a l'inici i configuració del lloc. Classes transversals 
• Content:  tots els arxius corresponents als estils (css) 
• Controllers: els controladors 
• Images: totes les imatges del lloc web 
• Models: el model de negoci i de la part de visualització 
• Scripts: tots els javascripts del lloc web (.js) 
• Views: les vistes 

L'estructura correspondrà al patró de disseny de Model - Vista - Controlador amb una sèrie de 
matisos tal com es mostra en la il·lustració següent: 
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Controlador

Model UI Vista

Model DATA

Petició Web

Obtenció dades

Creació model UI

Obtenció dades

Actualització 
presentació

 

Il·lustració 10. Diagrama de Model-Vista-Controlador 

Cada petició web que arriba al producte és rebuda pel Controlador (capa de negoci) 
corresponent, el controlador és qui accedeix al model de dades o capa de dades (Model DATA) 
que obté la informació necessària sol·licitada per l'acció del controlador. Aquesta informació 
es transformada al Model UI (capa presentació) que corresponen al model necessari per la 
vista, aquest model és específic per cada vista i conté única i exclusivament la informació que 
necessita la vista. La Vista (capa presentació) rep la informació del model per part del 
controlador, i obté les dades necessàries per mostrar la pàgina HTML corresponent. 

3.4.2.2. Scrum.Tests 
El projecte Scrum.Test conté les proves unitàries del lloc web. 

3.4.2.3. Scrum.Setup 
El projecte Scrum.Setup conté el codi necessari per la generació de l'instal·lador del lloc web. 

 

3.5. Disseny de la base de dades 

A continuació es defineix el model de dades per emmagatzemar tota la informació del lloc web 
de Scrum: 
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Il·lustració 11. Disseny de la base de dades 

3.6. Model de classes 

El producte està dividit en els següents mòduls: 

• Scrum.Web: conté el codi del producte 
• Scrum.Tests: conté el codi de les proves unitàries del producte 
• Codi extern: conté el codi de les biblioteques de classes externes que fa ús el producte, 

com les biblioteques de classes de Microsoft.Net Framework, ASP.NET Mvc, etc. 
 

A continuació es mostra l'estructura bàsica del producte: 
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Il·lustració 12. Diagrama de les biblioteques de classes del producte 

3.6.1. Mòdul Scrum.Web 
El mòdul Scrum.Web conté el codi de tot el producte, i està dividit en els següents espais de 
noms: 

• Scrum.Web.Controllers: espai de nom que conté tots els controladors de l'aplicació 
• Scrum.Web: espai de nom que conté les classes corresponents a la configuració i 

creació de l'arquitectura Model-Vista-Controlador dintre del framework ASP.Net 
• Scrum.Web.Models.UI: espai de nom que conté totes les classes corresponents als 

models que es visualitzen a les pàgines web 
• Scrum.Web.Model.DAL: espai de nom que conté totes les classes que realitzen la 

persistència de dades a la base de dades- 
• Scrum.Web.Models: espai de nom que conté les classes per l'autenticació i canvi de 

dades personals de l'aplicació 
• Scrum.Web.Helpers: espai de nom que conté els serveis per l'autenticació i gestió de 

rols de l'aplicació 
• System.Web.Mvc.Html: espai de nom que conté una classe amb funcionalitats d'ajuda 

per la generació del codi HTML a les vistes 
 

Les vistes que són les encarregades de generar el codi HTML que es mostra no estan dintre 
d'un espais de nom, ja que tenen un tractament diferent al de una classe dins del Framework 
ASP.NET MVC. És per això, que no apareixen al llistat anterior. 

Es pot visualitzar el mòdul Scrum.Web amb els espais de noms que el contenen en la següent 
il·lustració: 
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Il·lustració 13. Diagrama d'espais de noms del mòdul Scrum.Web 

3.6.1.1. Scrum.Web.Controllers 
Aquest espai de noms conté les següents classes: 

• AccountController: controlador encarregat de l'autenticació i de la modificació de 
dades personals 

• StatsController: controlador del mòdul d'estadístiques 
• SprintController: controlador del mòdul d'esprint en curs. Gestiona la creació de 

tasques dintre d'una història d'usuari 
• HomeController: controlador de la pàgina d'inici 
• ProjectController: controlador del mòdul de gestió de projectes per part de 

l'administrador 
• UserController: controlador que del mòdul de gestió d'usuaris per part de 

l'administrador. 
• AdminController: controlador que s'encarrega de gestionar els accessos a les diferents 

funcionalitats de gestió per part de l'administrador 
• ProductBackLogController: controlador que s'encarrega de gestionar la Pila de 

Producte 
• ProjectSelectorController: controlador que s'encarrega de gestionar el selector de 

projectes. Per definir quins projectes estan seleccionats o no. 
 

Es pot visualitzar les classes que conté l'espai de noms Scrum.Web.Controllers en la següent 
il·lustració: 
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Il·lustració 14. Diagrama de les classes de l'espai de noms Scrum.Web.Controllers 

3.6.1.2. Scrum.Web 
Aquest espai de noms conté les següents classes: 

• MvcApplication: classe que conté el codi que s'executa cada vegada que s'inicia 
l'aplicació web MVC. 

• Bootstrapper: classe que conté el mapatge dels models de data i de visualització, i que 
conté les injeccions de dependències 

• WebApiConfig: classe per la implementació d'una interfície de programació 
d'aplicacions (en anglès API). Actualment no s'usa però s'ha deixat al projecte per 
millores futures. 

• RouteConfig: classe que conté el mapatge entre les adreces web i els controladors que 
es criden. 

• FilterConfig: classe que conté totes els filtres que es volen aplicar a les accions dels 
controladors 

• BundleConfig: classe que conté agrupacions de les biblioteques de Javascript i d'estil 
necessàries per projectes, per després cridar-les a les vistes que necessitin utilitzar-les. 

• AuthConfig: classe base per l'autenticació a través de serveis d'autenticació externs, 
com per exemple, Facebook, Google, etc. No s'ha implementat en l'aplicació, però s'ha 
deixat per futures desenvolupaments en cas que es considerés necessari. 

• Config: classe que conté totes les propietats que necessita l'aplicació que es poden 
configurar a través de l'arxiu de configuració del ASP.NET MVC web.config. Aquesta 
classe dóna un nivell d'abstracció per l'obtenció de paràmetres de configuració per la 
resta de classes del producte. 

Es pot visualitzar les classes que conté l'espai de noms Scrum.Web en la següent il·lustració: 
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Il·lustració 15. Diagrama de les classes de l'espai de noms Scrum.Web 

3.6.1.3. Scrum.Web.Models.DAL 
Aquest espai de noms conté les següents classes: 

Es pot visualitzar les classes que conté l'espai de noms Scrum.Web.Models.DAL en la següent 
il·lustració: 

• IRepository: interfície que conté els mètodes que ha d'implementar la classe d'accés a 
dades de repositori. La creació d'aquesta interfície és molt important de cara a les 
proves unitàries de l'aplicació, ja que el controlador, treballa amb un objecte que 
compleix aquesta interfície, i això ens permet la creació d'objectes simulats. 

• IEntity: interfície que contenen tots els objectes de l'accés a Data. Aquesta interfície 
ens permet diferenciar els objectes que són de la capa d'accés a dades de qualsevol 
altre objecte. Degut a l'ús de l'eina Microsoft Entity Framework Database First per la 
generació de les classes, es va modificar la plantilla de generació de codi de les classes 
d'accés a dades perquè implementessin aquesta interfície. 

• Repository: classe que implementa la interfície IRepository i que conté les 
funcionalitats bàsiques per la consulta, inserció, modificació i esborrat d'entitats de la 
base de dades. 

• ScrumEntities: classe que implementa la classe base DbContext. Aquesta classe és una 
classe auto-generada per l'eina Microsoft Entity Framework, i conté totes les classes 
que conté el model de dades.  

• UserHistory, UserHistoryStatus, Task, TaskStatus, WorkLog, 
SprintBackLogUserHistory, Sprint, Project, User, Permission, Profile: són classes auto-
generades per l'eina Microsoft Entity Framework que representen la taula al model de 
base de dades. 
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Il·lustració 16. Diagrama de les classes de l'espai de noms Scrum.Web.Models.DAL 

3.6.1.4. Scrum.Web.Models.UI 
Aquest espai de noms conté totes les classes que fan ús les vistes i són les següents: 

• StatsListModel, StatsSprintModel, StatsUserHistoryModel: classes utilitzades per la 
visualització d'informació de les vistes del mòdul d'estadístiques. 

• SprintListModel, SprintTaskModel, SprintEditModel, SprintAssignTaskModel, 
SprintUserModel, SprintCreateModel, SprintUserHistoryModel, 
SprintFinnishTaskModel: classes per la visualització, creació, modificació i esborrat 
dels esprints, de les històries d'usuari que els componen, i les tasques d'aquestes. 

• UserRoleListModel, UserRoleListModelProject, UserListModel, UserEditModel, 
UserDetailModel, UserCreateModel, UserNewPasswordModel: classes utilitzades per 
controlador UserController i les vistes associades per la alta, modificació i esborrat 
d'usuaris, i dels permisos d'aquests als diferents projectes existents. 

• ProductBackLogListModel, ProductBackLogUserHistoryModel, 
ProductBackLogCreateModel, ProductBackLogUserHistoryStatusModel, 
ProductBackLogEditModel: classes utilitzades pel controlador 
ProductBackLogController i les vistes associades per la gestió de la Pila de Producte. 

• ProjectRoleListModel, ProjectCreateRoleModel, ProjectRoleListModelUser, 
ProjectEditModel, ProjectDetailModel, ProjectCreateModel: classes utilitzades pel 
controlador ProjectController i les seves vistes associades per la gestió de projectes 
per part de l'administador, i els permisos d'accés d'aquests. 
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• ProjectSelectorModel, ProjectSelectorProjectModel, ProjectListModel: classes 
utilitzades pel controlador ProjectController i les vistes parcials respectives, 
encarregades del selector de projectes. 
 

Es pot visualitzar les classes que conté l'espai de noms Scrum.Web.Models.UI en la següent 
il·lustració: 

 

Il·lustració 17. Diagrama de les classes de l'espai de noms Scrum.Web.Models.UI 

3.6.1.5. Scrum.Web.Models 
Aquest espai de noms conté les següents classes: 

• LoginModel: classe per l'autenticació d'usuaris 
• RegisterModel: classe pel registre d'usuaris. Aquesta classe es va crear per un possible 

registre des de l'aplicació sense la intervenció de l'administrador, però finalment 
aquesta funcionalitat es va desestimar degut a que es volia que l'administrador tingués 
un total control sobre els usuaris que tenen accés a l'aplicació. S'ha mantingut per 
futures ampliacions 

• PasswordModel, PersonalDataEditModel: classe utilitzada pel controlador 
AccountController i les seves vistes per la modificació de les dades personals i la 
contrasenya. 
 

Es pot visualitzar les classes que conté l'espai de noms Scrum.Web.Models en la següent 
il·lustració: 
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Il·lustració 18. Diagrama de les classes de l'espai de noms Scrum.Web.Models 

3.6.1.6. Scrum.Web.Helpers 
Aquest espai de noms conté les següents classes: 

• IScrumMembershipProvider: interfície que conté els mètodes necessaris per la creació 
d'un proveïdor d'autenticació per la plataforma ASP.Net. La generació d'aquesta 
interfície és molt important per la realització de proves unitàries dels controladors, ja 
que aquests necessiten una classe que implementi aquesta interfície per la seva 
creació. 

• ScrumMembershipProvider: classe que implementa la interfície 
IScrumMembershipProvider i conté els mètodes necessaris per l'autenticació 
d'usuaris. 

• IScrumRoleProvider: interfície que conté els mètodes necessaris per la creació d'un 
proveïdor de permisos per la plataforma ASP.Net. La generació d'aquesta interfície és 
molt important per la realització de proves unitàries dels controladors, ja que aquests 
necessiten una classe que implementi aquesta interfície per la seva creació. 

• ScrumRoleProvider: classe que implementa la interfície IScrumRoleProvider i conté els 
mètodes necessaris per comprovar els rols dels usuaris, quin accés que tenen per 
cadascun dels projectes. 
 

Es pot visualitzar les classes que conté l'espai de noms Scrum.Web.Helpers en la següent 
il·lustració: 
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Il·lustració 19. Diagrama de les classes de l'espai de noms Scrum.Web.Helpers 

3.6.1.7. System.Web.Mvc.Html 
Aquest espai de noms conté la següent classe: 

• HTMLHelpers: classe que implementa una sèrie de funcionalitats d'ajuda per la 
generació del codi HTML a les vistes. 
 

Es pot visualitzar la classe que conté l'espai de noms System.Web.Mvc.Html en la següent 
il·lustració: 

 

Il·lustració 20. Diagrama de les classes de l'espai de noms System.Web.Mvc.Html 

3.6.2. Mòdul Scrum.Tests 
Aquest mòdul està  tot el codi per la realització de les proves unitàries, està dividit en els 
següents espais de noms: 

• Scrum.Tests.Controllers: conté totes les classes per les proves dels controladors 
• Scrumt.Tests.AutoMapper: conté una classe que s'encarrega de testejar que els 

mapatges que es fan amb l'eina AutoMapper no hi hagi cap propietat de la classe destí 
que no estigui sense definir. 
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A continuació es mostra una imatge del espais de noms que conté el mòdul Scrum.Tests:

 

Il·lustració 21. Diagrama d'espais de noms del mòdul Scrum.Tests 

3.6.3. Biblioteques externes de classes  
Les biblioteques de classes externes són totes les classes que fa ús l'aplicació per tal de 
completar els requeriments funcionals del producte. Aquestes biblioteques són les 
biblioteques bàsiques de Microsoft Framework.Net, més les biblioteques pel mapatge de 
classes, com per la generació del gràfic BurnDown. En la següent il·lustració es mostra totes les 
biblioteques externes: 
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Il·lustració 22. Diagrama de biblioteques externes de classes 

3.7. Disseny de la interfície d'usuari  

A continuació es defineix les diferents pantalles que té l'aplicació web Scrum 

3.7.1. Pàgina d'inici 

 

Il·lustració 23. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina d'inici 
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3.7.2. Pàgina d'inici de sessió correcte 

 

Il·lustració 24. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina d'inici de sessió correcte 

3.7.3. Pàgina de modificació de dades personals 

 

Il·lustració 25. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de modificació de les dades personals 

3.7.4. Control de selector de projectes 
El seleccionador de projectes ens permet seleccionar de tots els projectes que tenim permisos 
quins projectes volem que es mostrin dades.  

Per defecte, al iniciar sessió ens apareixeran seleccionats tots els projectes que tenim accés tal 
com es mostra a la imatge següent: 

 

Il·lustració 26. Disseny de la interfície d'usuari. Control de selector de projectes 
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Si no volem accedir a les dades d'algun projecte farem clic a la "x" que hi ha a la dreta del nom 
del projecte. D'aquesta manera el projecte ja no estarà seleccionat i no veurem les dades 
d'aquest. 

En la següent imatge es mostra com queda el selector de projectes una vegada hem tret el 
projecte Word i Excel. 

 

Il·lustració 27. Disseny de la interfície d'usuari. Control de selector de projectes. Esborrant projectes 

Si volem accedir a les dades d'aquest dos projectes una altra vegada, si fem clic al selector, ens 
apareix un menú desplegable amb el llistat de tots els projectes que tenim accés. D'aquests el 
selector ens permetrà marcar aquells que no tenim seleccionats, els que ja estan seleccionats 
apareixen deshabilitats tal com es mostra a la següent imatge: 

 

Il·lustració 28. Disseny de la interfície d'usuari. Control de selector de projectes. Seleccionant projectes 

3.7.5. Pàgina de pila de producte 

 

Il·lustració 29. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de pila de producte 
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3.7.6. Pàgina de gestió història d'usuari 

 

Il·lustració 30. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de gestió d'història d'usuari 

3.7.7. Pàgina d'esprint en curs 

 

Il·lustració 31. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina d'esprint en curs 
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3.7.8. Pàgina de nou esprint 

 

Il·lustració 32. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de nou esprint 
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3.7.9. Pàgina de gestió de tasques 

 

Il·lustració 33. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de gestió de tasques 
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3.7.10. Pàgina de nova tasca 

 

Il·lustració 34. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de nova tasca 

3.7.11. Pàgina de finalització tasca i introducció de temps invertit 

 

Il·lustració 35. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de finalització tasca i introducció temps invertit 
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3.7.12. Pàgina del mòdul estadístic 

 

Il·lustració 36. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina del mòdul estadístic 
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3.7.13. Pàgina del mòdul estadístic - dades del esprint 

 

Il·lustració 37. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina del mòdul estadístic - dades del esprint 
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3.7.14. Pàgina de l'Administrador - Opcions disponibles 

 

Il·lustració 38. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador -  Opcions disponibles 

3.7.15. Pàgina de l'Administrador - Llista d'usuaris 

 

Il·lustració 39. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador - Llista d'usuaris 
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3.7.16. Pàgina de l'Administrador - Gestió dades usuaris 

 

Il·lustració 40. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador - Nou usuari 

3.7.17. Pàgina de l'Administrador - Nova contrasenya d'usuaris 

 

Il·lustració 41. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador - Nova contrasenya d'usuaris 
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3.7.18. Pàgina de l'Administrador - Gestió de permisos d'usuaris 

 

Il·lustració 42. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador - Gestió de permisos d'usuaris 

3.7.19. Pàgina de l'Administrador - Llista de projectes 

 

Il·lustració 43. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador - Llista de projectes 
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3.7.20. Pàgina de l'Administrador - Gestió de projectes 

 

Il·lustració 44. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador - Gestió de projectes 

3.7.21. Pàgina de l'Administrador - Gestió de permisos de projectes 

 

Il·lustració 45. Disseny de la interfície d'usuari. Pàgina de l'Administrador - Gestió de permisos de projectes 
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4. Desenvolupament 

4.1. Programari emprat 

A continuació es descriuen les característiques del programari emprat i de les tecnologies 
implicades. 

4.1.1. Microsoft Visual Studio 2012 
Microsoft Visual Studio 2012 és l'eina amb el que s'ha fet el desenvolupament de tot el 
projecte, es tracta d'un entorn integrat de desenvolupament (IDE, acrònim en anglès) pel 
desenvolupament de programari de diversos llenguatges de programació, incloent tota la 
plataforma Microsoft.NET (C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, etc.) utilitzats en la creació del 
producte. 

4.1.2. Highcharts JS i DotNet.Highcharts 
Highcharts JS és una biblioteca per a la creació de gràfics en pàgines web. DotNet.Highcarts és 
una implementació d'aquesta biblioteca utilitzant la plataforma de Microsoft.Net. L'ús 
d'aquestes dues biblioteques ha estat per la generació del gràfic BurnDown. 

4.1.3. LINQ (Language-Integrated Query)  
LINQ és una tecnologia inclosa dins la plataforma Microsoft.Net que ens dona una sèrie d'eines 
per poder treballar amb conjunts de dades utilitzant una nomenclatura simple i fàcil. 

4.1.4. Moq  
Moq és una eina que ens facilita la generació d'objectes simulats per poder realitzar proves 
unitàries d'una part del codi, i poder comprovar el correcte funcionament, ja que l'eina ens 
permet simular el comportament de les dependències del codi testejat. 

4.1.5. AutoMapper  
AutoMapper és una eina que ens permet fer el mapatge entre dues classes, de manera, que 
únicament hem de fer el mapatge de les propietats que no tenen el mateix nom, i podem 
realitzar operacions complexes pel mapatge. 

Tot això, es pot fer en una part de configuració, de tal manera que el mapatge d'una classe a 
una altra, una vegada configurat aquest, es pot fer amb només una línia de codi. 

S'ha utilitzat aquesta eina per fer el mapatge entre el model de Data i el model de la interfície 
d'usuari. 

4.1.6. ASP.NET MVC 4  
La tecnologia ASP.NET ens la que permet la construcció de llocs web utilitzant qualsevol dels 
llenguatges de la plataforma Microsoft.Net.  

ASP.NET MVC 4 és un framework per sobre de ASP.NET que combina aquesta tecnologia amb 
l'ús del patró de disseny Model-Vista-Controlador per la generació de llocs webs de forma 
estructurada separant el model (les dades de l'aplicació), la vista (la pàgina web que mostra el 
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contingut i visualitza l'usuari) i el controlador (la lògica de negoci). D'aquesta manera simplifica 
tant la creació com el manteniment posterior de les aplicacions web utilitzades amb aquesta 
tecnologia. 

4.1.7. Microsoft Visual C#  
És un dels llenguatges de programació de la plataforma Microsoft.Net, i ha estat el llenguatge 
utilitzat en el desenvolupament del projecte. 

4.1.8. Elmah  
És un mòdul i un gestor que s'instal·la a les aplicacions ASP.NET que s'encarrega d'enregistrar 
tots els errors ocorreguts a l'aplicació amb tot tipus de detall, i et permet visualitzar-los des de 
la mateixa aplicació web. 

Permet una gran configuració de tal manera que es pot indicar on es volen emmagatzemar els 
errors. Per l'entorn de desenvolupament, s'ha utilitzat la memòria del servidor, recordant-se 
únicament dels darrers 15 errors. Per l'entorn de producció, s'ha proporcionat un script per la 
generació de les taules en el servidor de base de dades, i els paràmetres per la configuració 
d'aquesta eina. 

4.1.9. Unity  
És una eina que permet la injecció de dependències d'una classe. En el nostre producte, l'hem 
utilitzat per indicar pels diferents controladors quines classes volem instanciar, i d'aquesta 
manera el framework de ASP.NET MVC no genera errors al instanciar els controladors. 

4.1.10. InstallShield  
És una eina per la generació d'arxius d'instal·lació per solucions de Microsoft Visual Studio. 
Hem utilitzat aquesta eina per la generació de l'instal·lador del lloc web Scrum. Encara que el 
resultat final és bastant satisfactori, seria bo considerar altres opcions, ja que la configuració 
de l'instal·lador ha donat diferents incidències. 

4.1.11. JQuery  
És una framework de Javascript que proporciona dues grans avantatges: 

• Facilitat d'ús: proporciona una sintaxi simple però amb moltes possibilitats 
• Multiplataforma: et permet despreocupar-te de les diferents implementacions de 

cadascun dels navegadors- 

4.1.12. JQuery UI 
És una biblioteca de scripts basats en Jquery que et donen funcionalitats per la creació i ús 
d'interfícies gràfiques de manera simple i fàcil.  

4.1.13. Microsoft Entity Framework  
És tracta d'una biblioteca que permet el mapatge entre objectes d'una base de dades 
relacional, i objectes de l'aplicació. Donant, a més a més, una sèrie de funcionalitats per les 
operacions d'inserció, esborrat i modificació dels registres de la base de dades. 
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Aquesta biblioteca té diferents funcionalitats, en el nostre projecte hem utilitzat la part de 
Microsoft Entity Framework Database First, corresponent a la generació de les classes de data 
d'una aplicació en base a una base de dades ja creada.  

4.1.14. Microsoft SQL Server 2012 
Microsoft SQL Server 2012 és un sistema de gestió de bases de dades relacional. És el sistema 
encarregat per la persistència de les dades. Actualment hi ha altres sistemes de gestió de bases 
de dades relacional també molt importants, però s'ha decidit triar aquest degut a la gran 
facilitat de comunicació entre les diferents eines de Microsoft. 

4.2. Capes de l'aplicació 

L'aplicació s'ha dissenyat seguint un esquema clàssic de tres capes: capa de presentació, capa 
de negoci i capa de dades, però aplicat al patró de disseny de Model-Vista-Controlador i la 
implementació d'aquest patró dins del framework ASP.NET MVC 4. 

D'aquesta manera la capa de presentació està composta per les diferents vistes que conté el 
projecte Scrum.Web i que estan sota la carpeta Views tal com es mostra a la il·lustració 
següent: 

 

Il·lustració 46. Capa de presentació 

La capa de negoci està composta pel diferents controladors que conté el projecte Scrum.Web i 
que estan sota la carpeta Controllers tal com es mostra a la il·lustració següent: 
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Il·lustració 47. Capa de Negoci 

La capa de dades està composta per les diferents classes que conté el projecte Scrum.Web 
que estan sota la carpeta Models/DAL tal com es mostra a la il·lustració següent: 

 

Il·lustració 48. Capa d'accés a dades 

Cal indicar que dintre de la carpeta Models també hi ha una sèrie de classes, però són dintre 
de la subcarpeta Models/UI, aquestes classes corresponen als models que utilitza la capa de 
presentació per la visualització de les dades.  
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5. Avaluació de costos 

L'avaluació de costos es basa en el temps invertit en la realització del projecte amb totes les 
funcionalitats incloses en el moment del lliurament del producte. 

Per l'avaluació de costos no s'ha considerat la tasca de detecció de necessitats per la creació 
d'un lloc web Scrum que hauria desenvolupat la figura d'un Project Manager o d'un Sales 
Manager, en el cas que l'eina no fos únicament interna sinó que fos ofert a altres empreses. 

L'avaluació de costos ha quedat de la següent manera: 

Tasca Hores invertides Perfil Cost (€/hora) Cost  
Anàlisi 54 Enginyer/a de programari 55,00 € 2.970,00 € 
Disseny 42 Enginyer/a de programari 55,00 € 2.310,00 € 
Implementació 168 Programador/a 42,00 € 7.056,00 € 
Proves unitàries 30 Programador/a 42,00 € 1.260,00 € 
Documentació 126 Enginyer/a de programari 55,00 € 6.930,00 € 
Total 420    20.526,00 € 
 

El cost total del projecte és de 20.526,00 € 
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6. Treball futur 

Durant la realització del projecte s'ha detectat nous requeriments que es detallen a 
continuació amb l'objectiu de l'ampliació i continuació del projecte: 

• Millorar el disseny de la interfície: encara que del disseny original entregat a la PAC3, 
s'ha realitzat un nou disseny de tota l'aplicació, caldria la intervenció d'un professional 
expert en temes de disseny i usabilitat per tal de d'aportar millores a la interfície 
gràfica. 

• Millorar la cobertura de codi dels tests: el projecte s'ha creat sobre una arquitectura 
sòlida i extensible, a més a més de testejable, però, degut als temps d'entrega, faltaria 
completar les proves unitàries existents per arribar a un nivell alt de cobertura de codi. 

• Afegir noves gràfiques: s'haurien d'afegir noves gràfiques a l'aplicació com una gràfica 
del producte o BurnUp per mostrar l'evolució del producte,  

• Servei d’enviament de correu electrònic: s'hauria de crear un servei d'enviament de 
correu, per tal de poder enviar l'estat de les tasques i les històries d'usuari als 
propietaris del producte cada vegada que canvien d'estat. 

• Exportació i importació d’històries d’usuari en diferents formats, però principalment 
en Microsoft Excel. Permetre l'ús d'eines externes per la exportació i importació 
d'històries d'usuari. Aquesta funcionalitat també permetria la migració de dades 
d'altres aplicacions a la nostra 

• Crear una pàgina específica de resum dels projectes que es pugui mostrar en una 
pantalla o televisió per visualitzar l’estat del esprint visible per tots els membres de 
l’equip. 

• Millorar l’instal·lador de l’aplicació. Encara que el producte proporcionat consta d'un 
instal·lador, s'ha vist que l'eina utilitzada no és podia parametritzar, i una de les 
tasques de treball futur seria el canvi d'aquesta eina per una altra. 
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7. Conclusions 

Tot i que al començament del projecte es van detectar diferents riscos deguts a la gran 
quantitat d'informació a aprendre (corresponents al desconeixement de la tecnologia 
utilitzada com ASP.NET MVC, i sobretot, el desconeixement de la metodologia Scrum) 
finalment s’ha obtingut una aplicació funcional amb un resultat professional, i al mateix 
temps el fet de poder aprendre i fer ús de noves tecnologies modernes i potents per poder 
utilitzar durant la meva carrera laboral, i noves metodologies pel desenvolupament de 
programari. 

Encara que partia amb un certa avantatge degut al coneixement de tecnologies com 
Microsoft.Net i del llenguatge Microsoft Visual C#, el fet de no haver desenvolupat cap 
aplicació amb la tecnologia ASP.NET MVC, em proporcionava un repte al mateix temps que 
dubtes sobre possibles incidències que portés a endarreriments en el projecte i la no conclusió 
d'aquest. Finalment, tot això no ha ocorregut, i totes les possibles incidències han estat 
solucionades i s’ha mantingut el pla inicial plantejat. A més a més, s’ha pogut modificar tota 
la interfície gràfica i solucionar algunes incidències de l’entrega de la PAC3. Únicament, em 
queda com un error en la planificació, el fet de no haver arribat a l'entrega del manual d'usuari 
a la PAC3, però sí que s'ha realitzat per l'entrega final. 

Un cop finalitzat el projecte, el nivell de satisfacció amb el resultat obtingut és molt elevat, he 
après a la planificació i gestió del projecte, a més a més, de revisar l'evolució d'aquest i l'estat 
de les tasques comparat amb la planificació inicial per tal d'arribar correctament a les fites 
establertes. A més a més,  he pogut fer bon ús de tot l'aprés durant la carrera en diferents 
parts del projecte tant a nivell d'anàlisi, disseny, implementació, proves unitàries i 
documentació realitzada. 

Respecte a la implementació del producte obtingut m'agradaria destacar les següents 
funcionalitats realitzades: 

• Control de selector de projectes: es tractava d'un control complex i era l'eix sobre la 
consulta de la resta de funcionalitats. La solució implementada ha quedat amb un 
disseny professional, tant en la selecció, deselecció i la visualització dels projectes 
seleccionats. A més a més, l'ús de crides asíncrones a fet que encara que es modifiquin 
els projectes seleccionats, es manté la pàgina amb la tasca que estiguessis realitzant i 
no es carrega la nova selecció fins la finalització de la tasca en curs. 

• Creació del model de dades i del model de presentació i l'ús de l'eina AutoMapper: 
tenia clar en el disseny inicial que la capa de presentació, hauria de tenir el seu propi 
model. La creació d'aquest model, i la cerca de l'eina perfecta pel mapatge entre les 
consultes retornades de la capa de dades, i la creació del model per la capa de 
presentació amb l'eina AutoMapper ha estat tot un encert. 

• Proves unitàries de controladors: de la mateixa manera que el punt anterior, tenia clar 
que volia que els controladors fossin testejables, això em va provocar un problema, 
degut a que pensava que el propi framework de ASP.NET MVC ja portaria aquesta 
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característica, i seria fàcil la creació de proves unitàries pels controladors, i això no va 
ser així. Vaig haver de modificar els controladors, perquè els constructors incloguessin 
totes les dependències d'aquest, i la cerca d'una eina per la injecció d'aquestes, ja que 
sinó, el motor de ASP.NET MVC no funcionava amb controladors sense el constructor 
buit. Una vegada fet això, l'ús d'una eina de generació d'objectes simulats com Moq, i 
la creació de les interfícies necessàries per la generació de tots els objectes necessaris 
per tal de poder fer test unitaris dels controladors. 

 

Finalment destacar l'ajut i els comentaris realitzats pel consultor, els quals han fet que la 
qualitat del producte millorés en tots els sentits, tant a nivell d'implementació, com de disseny 
i documentació respecte a les entregues prèvies realitzades. 
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9. Glossari 

Scrum (Viquipèdia, 2014): és un marc de treball per a la gestió de projectes. Inicialment força 
estès entre els desenvolupadors i mantenidors de programari o d'aplicacions, amb el temps 
Scrum també s'ha fet popular per a la gestió de programes i de múltiples equips de 
desenvolupament. 

Framework(Viquipèdia, 2014): és un terme adoptat de l'anglès i equival a entorn de treball o, 
també, marc de treball. Aquest mot forma part de la terminologia tècnica utilitzada en 
múltiples àmbits de l'enginyeria i de l'informàtica. 

Framework en el programari (Viquipèdia, 2014): inclou tots aquells recursos, la metodologia 
en la seva disposició i la seva interfuncionalitat que determinin el desenvolupament organitzat 
d'un projecte de programari. Pot incloure programari de suport, llibreries de codi, llenguatges 
de programació, i programari extra que ajudi a organitzar, desenvolupar i integrar components 
diversos d'un altre projecte de programari. El framework representa una arquitectura de 
software que modela les relacions generals de les entitats del domini, i dóna una estructura i 
una metodologia de treball, que exten o fa servir les aplicacions del domini. 

Microsoft .Net Framework (Viquipèdia, 2014): El framework Microsoft .NET és un component 
software que pot ser afegit o estar inclòs al Sistema Operatiu Microsoft Windows. És l'entorn 
per la creació, distribució i execució de totes les aplicacions que suporten aquest entorn. La 
tecnologia .NET (parlat "dot Net") va ser presentada l'any 2000 per Microsoft. Al principi va ser 
concebuda com a alternativa a Java, de l'empresa Sun Microsystems. 

ASP.NET (Viquipèdia, 2014): ASP.NET és un entorn d'aplicació web distribuït per Microsoft i 
que els programadors poden usar per construir llocs web dinàmics, aplicacions Web i serveis 
Web XML. És part de la plataforma .NET de Microsoft i és la tecnologia successora de la de les 
Active Server Pages (ASP). 

ASP.NET MVC Framework (Wikipedia, 2014): és un framework d'aplicacions web que 
implementa el patró model-vista-controlador(MVC). Basat en ASP.NET, permet als 
desenvolupadors de programari construir una aplicació web com una composició de tres 
funcions: Model, Vista i Controlador. 

IDE (Viquipèdia, 2014): Un entorn integrat de desenvolupament o IDE (acrònim en anglès), és 
una eina informàtica per al desenvolupament de programari de manera còmoda i ràpida. El 
principal avantatge és que facilita la tasca del programador mentre que l'inconvenient més 
important és que pot provocar mals hàbits a l'hora de programar o provocar errors que a priori 
començant de zero no es produirien. 
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