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3. RESUM DE LA MEMÒRIA 
Aquesta memòria és el resultat d’aplegar tota la feina realitzada al llarg del 

quadrimestre en torn al treball fi de carrera. Un cop realitzades totes les feines parcials 

es va procedir a ajuntar-les, organitzar-les i en certs casos completar-les en un únic 

document que tracta d’ésser més explícit i clar per a que qualsevol persona desvinculada 

del projecte el pugui entendre i seguir. 

 

El meu projecte s’emmarca dins la categoria de l’enginyeria del software i per tant els 

continguts d’aquest document són els propis d’ un projecte d’aquest tipus. El meu 

treball aborda la construcció d’un sistema software distribuït emprant tecnologia 

orientada a l’objecte  per  lo que veurem les diverses fases per les que passa la 

construcció del sistema, és a dir, especificació, disseny i implementació. Abans d’això 

però definirem els objectius del projecte i la metodologia emprada per dur-lo a termini 

així com la seva planificació. He considerat oportú presentar la durada final real del 

mateix i tractar de realitzar una anàlisi de les desviacions sofertes. Completarem la 

memòria amb parts que no s’havien lliurat al consultor perquè s’han acabat en els últims 

dies com són el manual de l’usuari i els jocs de proves que considero prou importants en 

un projecte de construcció de software.  

 

Arribats en aquest punt donarem per conclosa la part de memòria referent a la 

construcció del sistema i abordarem una possible valoració econòmica del projecte i un 

conjunt de conclusions extretes a partir de l’elaboració del treball. 

Considero important remarcar que en l’apartat d’annexos s’inclouen un conjunt 

d’instruccions necessàries per poder instal·lar l’aplicació en qualsevol màquina linux o 

windows. 
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5. COS DE LA MEMÒRIA 

5.1 Introducció 

5.1.1 Punt de partida. Justificació i aportació del PFC. 
Quan vaig començar a veure a prop la fi dels meus estudis vaig començar a 

pensar en què hauria de fer com a treball fi de carrera i el que tenia clar és que 

volia que fos sobre un tema que realment em resultés atractiu. Professionalment 

em moc en l’àmbit de les aplicacions corporatives de gestió i malgrat les 

solucions teòricament sempre semblen fàcils d’aplicar, a la pràctica sorgeixen 

problemes difícils (i a vegades impossibles) de superar. És per això que vaig 

pensar que el meu projecte podria ser el punt de partida per tractar de solucionar 

un problema concret que m’he anat trobant a l’hora d’implantar solucions de 

sistemes de comandes i també de pressupostos i és el manteniment de la base de 

dades d’articles de l’empresa. Una cosa que sembla tan senzilla es pot convertir 

en un problema molt difícil de resoldre i que pot fer perdre diners i informació a 

certes empreses. Amb l’aparició dels serveis web s’obre una nova via per 

afrontar aquesta problemàtica i el meu treball el que tractarà no és tant 

implementar un sistema de comandes ideal que resolgui tots els casos particulars 

com el de tractar de justificar el per què dels serveis web i el per què les 

empreses s’han de plantejar el seu ús. Tot això es farà implementant un cas molt 

senzill però suficient per poder veure el funcionament dels serveis web. 

 

Justificació del projecte 
- Considero que un TFC ha de tenir una certa càrrega d’innovació encara que 

aquesta tampoc ha d’ésser excessiva ja que el temps per l’elaboració del 

treball és poc i justament la innovació és el que ens pot fer “perdre” més 

temps. Aquest projecte satisfà ambdues condicions ja que els serveis web són 

una tecnologia completament emergent i encara poc implantada per lo que el 

grau d’innovació queda garantit i tampoc és total ja que em recolzaré en una 

llibreria existent que implementa el protocol a “baix nivell”.  

- Personalment els temes relacionats amb la informació m’atrauen 

especialment. Tot el que sigui manipular, tractar i distribuir informació em 



resulta interessant, motiu pel qual el projecte considero que és oportú. Si he 

de realitzar un treball millor que millor que sigui a gust. 

- Personalment considero l’entorn web ideal per a aplicacions corporatives, la 

qual cosa no vol dir que les aplicacions “tradicionals” o d’escriptori no 

tinguin el seu lloc. Les tendències de mercat van cap al desenvolupament 

d’aplicacions amb client lleuger i això em fa pensar que l’entorn web és 

l’idoni per a la meva aplicació. Centrant-nos en termes d’interfície és clar 

que el navegador té una sèrie de mancances que tots coneixem però 

considero que el meu producte final serà perfectament vàlid i manejable. 

- Durant la meva experiència laboral he vist diverses aplicacions corporatives 

relacionades amb compres, magatzems,... i en totes elles he vist que 

l’autèntic problema sorgeix quan els productes amb que és treballa són molts 

i de molts proveïdors i aquests variables en el temps. Considero que les 

actualitzacions de preus són un problema important ja que poden desvirtuar 

els pressupostos i marges amb que treballem. Per això considero que la 

mescla “servei web – productes amb que treballa l’empresa” és realment 

interessant i que pot optimitzar de manera important les compres de les 

empreses a més de disposar sempre d’informació de primera ma. Realitzar 

un TFC que pugui donar solució a problemes quotidians que es donen a les 

empreses em resulta molt atractiu. 

- A més de donar solució a problemes de fiabilitat d’informació (preus) 

optimitzarem molt el procés de compra d’un departament tan 

econòmicament com temporal. El temps emprat en cercar informació de 

preus el podrem emprar en altres coses i ens podríem estalviar moltes 

trucades per demanar disponibilitats, temps de lliurament, ... És cert que avui 

en dia molts proveïdors disposen de webs on podem consultar preus “on-

line” però amb l’aplicació proposada anem una passa més enllà ja que 

tindrem un grau d’automatització força important.  

Justificació de l’ús dels serveis web 

- Els serveis web permeten l’intercanvi d’informació i la invocació de 

funcions entre diferents aplicacions, independentment de com s’hagin 

programat, en  quin llenguatge, sobre quina plataforma i amb quin tipus de 

dispositiu s’hagin d’invocar. Aquest alt grau d’independència dóna un 



ventall enorme de possibilitats i unes grans facilitats d’integració entre 

diferents sistemes d’informació 

- Afavoreixen la reutilització de codi sobre manera degut a la independència 

de plataforma. Ara sí que poden desenvolupar un únic cop un determinat 

tipus de procediment i emprar-lo des de qualsevol aplicació sigui quina sigui 

la seva naturalesa. Els cicles de desenvolupament es veuen dràsticament 

reduïts. 

- Noves oportunitats empresarials ja que es facilita la comunicació inter-
empreses.   

- Accessibilitat totalment descentralitzada i distribuïts  a través d’internet. 

5.1.2 Objectius del PFC 
Aquest projecte tracta de donar una passa més enllà de la donada a assignatures de 

construcció de sistemes de software en entorns distribuïts. La finalitat del mateix és la 

de proporcionar-me els coneixements necessaris per poder iniciar-me en l’ús dels 

serveis web i ésser capaç de valorar els seus avantatges i inconvenients, saber crear-ne 

de nous i emprar-ne d’existents.  Així mateix el projecte realitzarà intercanvis 

d’informació entre agents software de forma distribuïda per lo que certes informacions 

hauran d’ésser codificades en un format comú i aquest serà un fitxer XML definit. Per 

tant un altre objectiu d’aquest projecte és l’aprenentatge d’ús, construcció, manipulació 

i distribució de fitxers XML també de manera distribuïda. Aprendrem el maneig de 

documents XML emprant mètodes de parseig DOM deixant de banda SAX. Resulta 

també interessant poder acabar el treball en disposició de poder avaluar la viabilitat de 

les tecnologies esmentades al món de l’empresa, els seus avantatges i inconvenients. 

Com a punt final aquest treball pretén aglutinar un conjunt de coneixements adquirits al 

llarg de la carrera (bases de dades, especificació, ....) i construir una solució que ho 

mescli tot donant com a resultat un producte elaborat de principi a fi. 

 

5.1.3 Enfocament i mètode seguit 
   -    Assignatures: EP3, EP4, EP5, MGPI, BD2 i SGBD. 

- Llenguatge de programació: PHP4, HTML. 

- Base de dades: MySQL accés amb SQL 

- MS Word per l’elaboració de la documentació. 

- Poseidon per l’elaboració dels diagrames UML. 

- MS Excel per l’elaboració de la planificació. 



- UML per especificar i dissenyar el projecte. 

- Ordinador Pentium IV amb 512 Gb de memòria RAM. 

5.1.4 Planificació del projecte 
   En aquest punt veurem la planificació prevista que vaig realitzar    

   abans de començar el projecte i també la durada real     

   d’elaboració del mateix. 

 

 Planificació prevista: 

 Considero que hem de començar per definir les funcionalitats del  sistema i la 

 informació que manejarà. Això és: 

 

- Diagrama de casos d’us (31 Març – 1 Abril)  

- Diagrama de classes (2 Abril – 7 Abril) 

 

 Un cop en aquest punt podríem centrar-nos en la definició de l’estructura de la 

 BBDD (que extraurem a partir del diagrama de classes) i en la definició dels 

 serveis web emprats per a la creació de comandes i l’actualització de 

 preus/articles. A la vegada crearem les BBDD dels proveïdors només a nivell 

 pràctic, és a dir, només els emprarem per crear els seu serveis web. 

 

• Disseny lògic BBDD “nostra”:  (10 Abril – 10 Abril) 

• Disseny lògic BBDD proveïdors (11 Abril – 13 Abril) 

• Definició serveis web proveïdors (14 Abril – 16 Abril) 

• Definició servei web actualització preus/articles. (17 Abril – 20 Abril). 

• Definició XML i schema emprat pel servei web d’actualizació d’articles. 

(21 Abril – 27 Abril). 

 

- Diagrames de components. (28 Abril – 5 Maig). 

- Diagrames d’interfície (6 Maig – 16 Maig) 

- Implementació 

• Serveis web proveïdors i les seves BBDD.  (17 Maig – 23 Maig). 

• Sistema d’entrada de comandes. (24 Maig – 16 Juny) 

• Sistema de consulta de comandes. (16 Juny – 20 Juny). 



Durada real: 

- Diagrama de casos d’ús: (9-10 Abril) 

- Diagrama de classes: (9-10 Abril) 

- Disseny lògic BBDD nostra: (11-12 Abril) 

- Disseny lògic proveïdors: (11-12 Abril) 

- Definició serveis web: (4-5 Maig) 

- Definició servei web actualització: (6-7 Maig) 

- Definició XML i schema emprats pel servei web actualització: (8-9 Maig) 

- Diagrames de components: (24-30 Maig) 

- Diagrames d’interfície: (24-30 Maig) 

- Creació BBDD proveïdors: (11-23 Maig) 

- Implementació serveis web: (11-23 Maig) 

- Sistema d’entrada de comandes i articles (31 Maig – 9 Juny) 

- Sistema de consulta de comandes i articles: (10-12 Juny) 

- Elaboració memòria: (12-16 Juny) 

- Elaboració powerpoint: (15 -16 Juny) 

 

Planificació prevista: 

Figura 1 



Març 31
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Definció XML i schema emprat 
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Diagrames de components
Diagrames d'interfície
Implementació serveis web
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Sistema consulta comandes i articles
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Durada real: 

Figura 2 
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Sistema entrada comandes i articles
Sistema consulta comandes i articles
Elaboració memòria
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Anàlisi desviació: 
 
Unitats en dies. 
 
 Previsió Duració real Desviació 
Diagrama casos d’ús 1 2 +100% 
Diagrama de classes 6 2 -66,6% 
Disseny BBDD 
nostra 

1 2 +100% 

Disseny BBDD 
proveïdors 

4 2 -50% 

Definició serveis 
web 

3 5 +66,6% 

Definició servei 
actualització 

4 6 +50% 

Definició XML 7 3 -57,1% 
Instal·lació eines  3  
Implementació 
serveis web 

7 13 +85% 

Diagrames 
components 

8 7 -12,5% 

Diagrames interfície 11 7 -36,3% 



Implementació 
entrades 

24 10 -58,3% 

Implementació 
consultes 

5 3 -40% 

Elaboració memòria  5  
Elaboració 
powerpoint 

 2  

 81 69 -14,8% 
 
 

Com es veu el número de dies emprats ha estat inferior al previst. Comento les 

desviacions: 

- El mes d’abril va ésser molt irregular per temes laborals que m’impedien tenir la 

constància que havia previst. 

- L’elaboració de diagrames em va resultar complicada degut a que aquesta 

irregularitat em descentrava del projecte i cada cop semblava que tornava a 

començar. 

- L’especificació del sistema en sí em va resultar més senzilla del previst encara 

que la falta de constància va fer que no l’acabés molt abans del previst. 

- La implementació dels serveis web ha estat més costosa de l’esperat degut a 

certs problemes en la seva elaboració. Malgrat el meu domini de php m’he trobat 

amb problemes de versions de la llibreria emprada (nusoap.php). 

- Degut a que no sabia ben bé què eren els diagrames d’interfície i de components 

vaig optar per seguir fent altres coses que no tinguessin a veure amb aquests 

diagrames per no perdre temps i vaig realitzar la implementació dels serveis web 

abans que els citats diagrames. 

- A la planificació inicial no vaig tenir en compte ni el temps d’instal·lació de les 

eines necessàries, ni l’elaboració d’aquesta memòria, ni del powepoint final ni 

que la data màxima de lliurament era el 18 de juny. 

 

5.1.5 Productes obtinguts 
 Aquest projecte a donat com a resultat una aplicació que satisfà els requeriments 

proposats al projecte, és a dir, podem mantenir les nostres articles manualment o 

automàtica (a través del servei web corresponent) i podem realitzar compres a proveïdors 

obtenint les dades dels seus productes a través d’internet emprant serveis web i realizar 

consultes damunt els articles i comandes. El resultat final del projecte en la seva totalitat 

és: 



 

 

 

- Sistema de compres de material i actualització d’articles. (carpeta 

TFC/projecte/articles fitxers: actualitzar.php, crear_article.php, crear_preu.php, 

esborrar_article.php, esborrar_preu.php, 

llistar_articles.php,llistar_preus.php,modificar_article.php,modificar_preu.php. 

Carpeta /TFC/projecte/comandes fitxers:crear_comnda.php, 

llistar_comandes.php. Carpeta /include fitxers: Article.php, Comanda.php, 

IArticle.php, IComanda.php). 

- Base de dades PROJECTE amb les taules (la del nostre sistema): ARTICLES, 

COMANDES, L_COMANDES, PROVEIDORS, ARTICLES_PROVEIDORS. 

- Base de dades PROVEIDOR1 amb la taula ARTICLES. 

- Base de dades PROVEIDOR2 amb les taules AM i ALM. 

- Conjunt de serveis web del proveïdor 1. (carpeta TFC/projecte/proveidor1 fitxer 

servidor.php) 

- Conjunt de serveis web del proveïdor 2. (carpeta TFC/projecte/proveidor2 fitxer 

servidor.php) 

 

5.1.6 Descripció dels capítols de la memòria 
 El cos del projecte l’he dividit en les etapes de les que consta el procés de l’enginyeria 

del programari i que són l’especificació, el disseny i la implementació. Després d’això i 

he afegit dos apartats, un és un manual d’usuari que ens mostra les diferents pantalles del 

sistema elaborat i ens explica el seu funcionament i l’altre són dos jocs de proves que ens 

mostren el sistema en funcionament i on podem veure si els resultats obtinguts pel sistema 

són correctes o no. En resum tindrem els següents apartats. 

- Especificació: Descripció de les funcionalitats del sistema. S’han elaborat els 

diagrames fonamentals que han de formar una especificació en UML. 

- Disseny: Descripció de com el sistema durà a terme les seves funcionalitats. La 

part del disseny considero que no està tan estandarditzada i els diagrames a 

realitzar segons els autors són uns o altres. Tots conformen el disseny però no 

tots s’empren sempre. He optat per realitzar els diagrames d’interfícies i 

components que tenen una incidència molt directe en la implementació.   



- Implementació: Materialització del disseny en un producte final. Mostro les 

classes fonamentals del projecte que al fi i a la cap són les que executen les 

funcionalitats del projecte. Mostro també el codi dels serveis web dels 

proveïdors i el procés de selecció de la millor acció de compra. 

- Manual d’usuari: Descripció narrativa i gràfica de les pantalles del sistema i les 

seves funcionalitats. 

- Jocs de proves: Proves de les dos funcionalitats importants del sistema que són 

les relacionades amb la invocació dels serveis web: actualització d’articles i 

selecció de la millor opció de compra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 El sistema de comandes mitjançant serveis web 
 
El projecte consistirà en la realització d’un sistema de comandes automàtiques emprant 

serveis web.  

Primerament dissenyarem una aplicació d’entrada de comandes amb interfície web en la 

que escollirem quins articles dels codificats a la nostra base de dades volem comprar. 

Per una altra banda suposarem que tenim 2 proveïdors diferents (cada un d’ells amb la 

seva estructura de base de dades) i dissenyarem 2 serveis web (un per cada proveïdor) 

amb els que es podrà consultar el preu dels seus respectius articles. La nostra aplicació 

en demanar-se-li la realització de la comanda es connectarà als dos serveis web i 

efectuarà la compra més econòmica tenint en compte que hi hagi estocs disponibles al 

proveïdor. Disposarem de les següents opcions: 

- Sol·licitud de comanda: Ens donarà la possibilitat de crear una relació de 

materials que es volen comprar (producte, unitats i data de lliurament de la 

comanda). En condicions normals el departament de compres hauria d’esbrinar 

els estocs disponibles als diferents proveïdors i realitzar la comanda. Amb 

aquest sistema es realitzarà la cerca d’estocs i preus automàticament emprant 

serveis web i es crearà la comanda sense cap tipus d’interacció humana. 

Evidentment això resulta molt atrevit però no vull que el meu projecte es centri 

en aspectes organitzatius sinó en la part tecnològica del procés per tant 

considerarem la decisió presa pel sistema com a final. 

- Consulta de comandes: Permetrà consultar les dades de les diferents comandes 

realitzades i filtrar-les per diferents criteris. (data, proveïdor, material, ...).  

- Actualització d’articles: Disposarem dels diferents serveis web d’actualització 

d’articles i els invocarem quan sigui necessari. Amb això ens estalviarem les 

tasques de manteniment dels nostres “fitxers” d’articles i els seus preus.  

- Manteniment d’articles: Alta, baixa i modificació manual d’articles i els seu 

preus. 

- Consulta d’articles: Consulta de les dades dels articles de la nostra base de 

dades. 

 

 

 



5.2.1 Especificació 
Mitjançant l’especificació he tracta de descriure el comportament de l’aplicació 

en cada una de les seves funcionalitats. Per fer-ho he emprat UML bàsicament perquè 

sembla ésser que s’està convertint en un estàndard per a especificacions de sistemes 

software orientats a l’objecte.  

5.2.1.1 Diagrama de casos d’ús 
 
 Ens descriuen la relació entre els agents externs al nostre sistema software 

(actors) i el mateix. 

  

Figura 3 

 



5.2.1.2 Descripció dels casos d’us 
 En aquest apartat es fa una breu descripció de què ha de fer cada cas d’ús i els 

actors que hi intervenen. 

Cas d’ús número 1: “Creació de comanda” 

Resum de la funcionalitat: Enregistra la sol·licitud de comanda. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: Consulta d’articles 

Precondició:  

Postcondició:  

Descripció detallada: El cas d’ús comença quan algú del personal de compres decideix 

crear una sol·licitud de material. Un cop ha accedit a la pantalla introdueix la data 

màxima de lliurament de la comanda i les diferents línies de material que necessita 

indicant el codi d’article i les unitats necessàries. Un cop ha acabat aquest procés 

s’iniciarà el procés de cerca emprant serveis web i s’assignarà un número de comanda. 

 

Cas d’ús número 2: “Consulta de comandes” 

Resum de la funcionalitat: Permet cercar comandes d’entre les realitzades filtrant per 

diferents criteris de cerca i mostrant els totals d’unitats i preus. 

Actors: Personal compres, personal tècnic 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: Els diferents criteris de cerca tenen valors vàlids. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres o del departament tècnic 

necessiten localitzar les dades d’alguna/es comandes i introdueix unes determinades 

condicions de cerca. El sistema retorna les dades de les diferents comandes que 

compleixen les condicions.  

 

Cas d’ús número 3: “Consulta d’articles” 

Resum de la funcionalitat: Permet cercar articles de la nostra base de dades filtrant per 

diferents criteris de cerca. 

Actors: Personal compres, personal tècnic 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: Els diferents criteris de cerca tenen valors vàlids. 

Postcondició:  



Descripció detallada: El personal del departament de compres o del departament tècnic 

necessiten localitzar les dades d’alguna/s articles i introdueix unes determinades 

condicions de cerca. El sistema retorna les dades dels diferents articles que compleixen 

les condicions.  

 

Cas d’ús número 5: “Creació d’article” 

Resum de la funcionalitat: Permet crear articles a la nostra base de dades. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: Les dades de l’article són vàlides. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres necessita crear un article 

a la base de dades. Després d’introduir les dades i si són correctes s’insereix  a la base 

de dades.  

 

Cas d’ús número 6: “Modificació d’article” 

Resum de la funcionalitat: Permet modificar articles de la nostra base de dades. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: Les dades de l’article són vàlides. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres necessita modificar les 

dades d’un article de la base de dades. Després d’introduir les dades i si són correctes es 

modifica  a la base de dades.  

 

Cas d’us número 7: “Esborrar article” 

Resum de la funcionalitat: Permet esborrar articles de la nostra base de dades. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: L’article existeix a la base de dades. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres necessita esborrar un 

article a la base de dades. Un cop seleccionat l’article s’esborra de la base de dades. 

Cas d’ús número 8: “Creació de preu d’article” 



Resum de la funcionalitat: Permet assignar preus de compra a articles a la nostra base de 

dades. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: Les dades del preu d’article són vàlides. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres necessita assignar un preu 

a un article de la base de dades i per un determinat proveïdor. Després d’introduir les 

dades i si són correctes s’insereix  a la base de dades el preu.  

 

Cas d’ús número 9: “Modificació preu d’article” 

Resum de la funcionalitat: Permet modificar els preus dels articles de la nostra base de 

dades per a un determinat proveidor. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: Les dades de preu de l’article són vàlides. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres necessita modificar el 

preu d’un article de la base de dades d’un determinat proveidor. Després d’introduir les 

dades i si són correctes es modifica a la base de dades.  

 

Cas d’us número 10: “Esborrar preu d’article” 

Resum de la funcionalitat: Permet esborrar preus d’articles de la nostra base de dades pe 

a un proveïdor determinat. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: L’article i el preu existeixen a la base de dades. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres necessita esborrar un 

article a la base de dades. Un cop seleccionat l’article s’esborra de la base de dades. 

 

 

 

Cas d’ús número 11: “Actualitzar articles” 



Resum de la funcionalitat: Actualització del nostre fitxer d’articles a partir de les dades 

obtingudes directament dels nostres proveïdors.  

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: 

Postcondició: 

Descripció detallada: El personal de compres decideix actualitzar diversos articles de la 

nostra base de dades, ja sigui actualitzar preus o incluir-ne els nous de diferents 

proveïdors. El procés començarà quan suposadament algun dels nostres proveïdors 

s’haurà posat en contacte amb nosaltres informant-nos d’una actualització en la seva 

base de dades que ens pot afectar. Llavors la nostra aplicació permetrà al personal de 

compres seleccionar el proveïdor de qui volem emprar el servei web. Un cop fet això 

s’invocarà el servei web del proveïdor seleccionat i el sistema actualitzarà llavors la 

nostra base de dades a partir de les dades XML enviades pel proveïdor.  

 

Cas d’us número 10: “Esborrar preu d’article” 

Resum de la funcionalitat: Permet esborrar preus d’articles de la nostra base de dades pe 

a un proveïdor determinat. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: L’article i el preu existeixen a la base de dades. 

Postcondició:  

Descripció detallada: El personal del departament de compres necessita esborrar un 

article a la base de dades. Un cop seleccionat l’article s’esborra de la base de dades. 

 

Cas d’ús número 12: “Obtenir preu article” 

Resum de la funcionalitat: Donat un article obtenim el preu al que el ven un determinat 

proveïdor. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: 

Postcondició: 



Descripció detallada: Quan el personal de compres ha processat una comanda es 

procedirà a connectar-se al servei web del proveïdor indicat per obtenir el preu al que 

ven l’article.  

 

Cas d’ús número 12: “Obtenir estoc article” 

Resum de la funcionalitat: Donat un article obtenim l’estoc  que te un determinat  

proveïdor. 

Actors: Personal compres 

Casos d’ús relacionats: 

Precondició: 

Postcondició: 

Descripció detallada: Quan el personal de compres ha processat una comanda es 

procedirà a connectar-se al servei web del proveïdor que s’indiqui per obtenir l’estoc 

que li queda d’un determinat article.  

5.2.1.3 Diagrama de classes 
 El diagrama de classes conformarà el model conceptual del nostre sistema i 

representarà gràficament les classes d’objecte de que consta (amb els seus atributs) i les 

relacions que hi ha entre ells. 

  

Figura 4 

 



5.2.1.4 Definició serveis web proveïdors (estoc i preu) 
Bàsicament el que consultarem dels proveïdors és la disponibilitat d’algun dels seus 

articles i també el seu preu. Per fer això tenim dues opcions: crear un únic servei web 

que donat un codi d’article del proveïdor ens retorni un vector de dues posicions on a 

cada una d’elles i tindrem respectivament el preu i les unitats disponibles d’aquest 

article i l’altra opció serà implementar un servei per obtenir el preu i una altre per 

obtenir la disponibilitat.  

 

Primera opció: 

consultaArticle(CodiArticleProv) : vector[2] 

Aquest servei web s’invocarà amb un parámetre que serà el codi de l’article del 

proveïdor i aquest s’encarregarà de cercar l’article dins la seva base de dades retornant-

nos en un vector tant el preu com el número d ‘unitats actuals. 

 

Segona opció: 

consultaPreuArticle(CodiArticleProv):  preu  

Aquest servei serà l’emprat quan vulguem consultar el preu d’un article determinat.  El 

codi d’aquest servei llança una consulta a la base de dades del proveïdor i ens retorna el 

preu de l’article. 

 

consultaEstocArticle(CodiArticleProv): unitats 

Aquest servei serà l’emprat quan vulguem consultar el preu d’un article determinat. 

El codi d’aquest servei llança una consulta a la base de dades del proveïdor i ens retorna 

les unitats de que disposa el proveïdor. 

 

L’opció escollida per mi alhora d’implementar el treball serà la segona més que res per 

que quan parlem de tan poca informació (preu i estoc) nu suposa cap feina duplicar el 

número de funcions i potser dóna una mica més de claredat. 

 
 

 



5.2.1.5 Definició servei web actualització preus/articles 
Aquest servei web l’emprarem per actualitzar els diferents articles de la nostra base de 

dades. Aquest servei web no rebrà cap paràmetre d’entrada i ens retornarà un stream de 

dades en format xml que correspondrà al llistat d’articles del proveïdor en qüestió. 

Internament el que fa aquest servei web és llançar una consulta a la base de dades del 

proveïdor per obtenir tots els articles i formateja el resultat en un fitxer .xml que és 

retorna al sol·licitant. 

 

articlesProveidor(): xml 

 
A la recepció d’aquest stream la nostra aplicació procedirà a actualitzar la nostra taula 

d’articles.   



 

5.2.2 Disseny 
 
En aquest apartat ens basarem en les especificacions anteriors i descriurem el 

funcionament intern del sistema, és a dir, definirem les operacions de les classes 

d’objectes,  construirem la nostra base de dades a nivell lògic i a més definirem les 

bases de dades dels proveïdors a nivell també lògic. Crec important també definir en 

aquest punt l’XML que emprarem per actualitzar la nostra base de dades d’articles.  

5.2.2.1 Disseny lògic base de dades nostra 
Per definir la base de dades nostra a nivell lògic hem de partir del diagrama de classes 

de l’especificació i transformar les classes a taules del model relacional. 

 

COMANDES(id, data, data_lliurament) 

Taula en la que enregistrarem les capçaleres de les comandes realitzades. 

 

L_COMANDES(id_comanda,id_linia,quantitat,article) 

Taula que emmagatzemarà les diferents línies de materials encomanats. 

 

ARTICLES(id, descripcio) 

Taula que emmagatzemarà tots els articles que tenim enregistrats a la nostra base de 

dades. 

 

PROVEIDORS(id, nom, servei_web) 

Taula que emmagatzemarà tots els proveïdors amb els que treballem i l’adreça a través 

de la qual publica els seus serveis web. 

 

ARTICLES_PROVEIDORS (id_article, id_proveidor,preu,codi_prov) 

Taula que surt de la relació entre articles i proveïdors i s’emprarà per emmagatzemar els 

diferents preus de cada un dels articles segons el proveïdor al que es compri. 

 



 

5.2.2.2 Disseny lògic bases de dades proveïdors 
Per poder implementar els serveis web del proveïdors necessitem conèixer l’estructura 

de les seves bases de dades. Evidentment en un cas real no seria així donat que ells ens 

oferirien un conjunt de serveis web i nosaltres el que hauríem de fer senzillament és 

emprar-los independentment de la seva implementació i  estructura de base de dades. 

Com que en aquest projecte necessitem els  serveis web del suposats proveïdors no 

queda més remei que implementar-los i per tal necessitem com a mínim el disseny lògic 

de cada una de les seves bases de dades, que són: 

 

PROVEÏDOR 1 

ARTICLES(id: numeric, descripcio: char(200), estoc: numeric, cost: decimal(10,2), 

venda:decimal(10,2),codi: char(50), estoc_minim: numeric)  

 

id: identificador intern d’article. 

descripcio: descripció de l’article.  

estoc: quantitat d’articles disponibles al magatzem. 

cost: preu de cost del material. 

venda: preu de venda de l’article.   

codi: codi de l’article visible pels clients. 

estoc_minim:  quantitat minima permesa de l’article. 

 

 

PROVEÏDOR 2 

AM(PAPR char(7), PADES: char(30), PACOE: decimal(10,2), PAPVE: decimal(10,2), 

PACARP: char(15)) 

 

PAPR: identificador intern d’article. 

PADES: descripció de l’article.  

PACOE: preu de cost del material. 

PAPVE: preu de venda de l’article.   

PACARP: codi de l’article visible pels clients. 

 



ALM(id moviment, article, tipus, qtat). 

 

La taula ALM reflexa els moviments d’entrada/sortida del magatzem amb lo qual els 

necessitarem per saber l’estoc actual dels diferents articles. (Diferència d’entrades i 

sortides). 

 

id_moviment: identificador intern de registre. 

artcicle: codi intern de l’artricle involucrat. 

tipus: Tipus de moviment (E=entrada de material, S=sortida de material). 

qtat: Número d’unitats de l’article involucrades al moviment. 

 

5.2.2.3 Definició XML i schema emprat pel servei web d’actualizació 
d’articles 
En aquest punt definirem l’XML emprat per realitzar les actualitzacions automàtiques 

de preus i articles. En la pràctica en un cas ideal el que hauríem de fer és dissenyar el 

format de fitxer que més ens convingui i sota aquesta definició construir algorismes 

d’actualització. Un cop fet això podríem envia un carta als nostres proveïdors informant 

de que el nostre sistema de comandes ha sofert unes variacions i que ens seria molt útil 

que a partir d’ara ens enviessin les seves tarifes en el format escollit. Ni habrà que no ho 

faran però si ho aconseguim dels proveïdors més habituals (els que ens posaran 

segurament menys pegues per ser clients habituals) ja haurem donat una gran passa 

endavant. Un possible format seria el següent, que considero que destaca tan per la 

senzillesa de la seva elaboració així com del seu posterior parseig: 

 

 

 

El format del fitxer serà el següent: 

 

<intercanvi> 

 <article> 

  <codi>codi1</codi> 

  <descripcio>descripcio1</descripcio> 

  <preu>preu1</preu> 



 </article> 

 <article> 

  <codi>codi2</codi> 

  <descripcio>descripcio2</descripcio> 

  <preu>preu2</preu> 

 </article> 

</intercanvi>  

 

A la recepció d’aquest stream la nostra aplicació procedirà a actualitzar la nostra taula 

d’articles.   

  

L’schema que ens determinarà la correctesa de l’XML rebut serà el següent: 

 
<?xml version="1.0"?> 

   <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

    

   <xsd:complexType name="TipusArticle"> 

      <xsd:sequence> 

         <xsd:element name="codi" type="xsd:string" minOccurs="1"  

  maxOccurs="1"/> 

         <xsd:element name="descripcio" type="xsd:string"    

  minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

         <xsd:element name="preu" type="xsd:decimal"  minOccurs="1"  

  maxOccurs="1"/> 

       </xsd:sequence> 

   </xsd:complexType> 

 

    <xsd:element name="intercanvi" type="TipusArticle"> 

       

   </xsd:element>  

 

   </xsd:schema>  



 

5.2.2.4 Diagrames d’interfície i components 
Primerament veurem el diagrama d’interfície que ens representa gràficament les 

diferents interfícies i components en que es descomposa la nostra aplicació. 

 

Figura 5 

 
Com es veu tenim una arquitectura de 3 capes com la següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació

Domini (lògica)

Gestió dades



• Capa presentació:  

- Interactua amb l’usuari recollint les seves peticions. 

- Ordena l’execució d’accions. 

- Comunica a l’usuari els resultats de les accions executades. 

• Capa domini: 

- Detecta els esdeveniments. 

- Controla la validesa. 

- Canvia l’estat del domini. 

- Executa accions. 

 

• Capa gestió de dades: 

- Permet al domini desentendre-se’n de la ubicació física de les dades. 

- Depenent de les necessitats de la gestió de dades les funcions d’aquesta capa 

seran unes o altres. 

 

Al diagrama d’interfícies tenim definides dues interfícies que seran les que faran de 

mediadores entre la capa de presentació i la de domini (lògica). La capa de presentació 

invocarà els mètodes de les interfícies i es validaran els paràmetres, si les dades són 

correctes s’invocaran els diferents components (Article i Comanda) que conformen 

l’aplicació. Les interfícies són les següents: 

Figura 6 

 
 



IComanda: Tots els seus mètodes invocaran els mètodes de la classe Comanda que serà 

la que obtindrà/modificarà les dades de la base de dades. IComanda actuarà com a 

mediadora entre la capa de presentació i la lògica de l’aplicació i s’encarregarà de 

transmetre les dades entre les dues capes. 

- creaComanda(): S’invocarà quan vulguem crear una comanda. 

- obteDadesComanda(id_comanda): S’invocarà quan vulguem obtenir les 

dades d’una comanda. 

- llista(data1,data2): S’invocarà quan vulguem obtenir un llistat de totes les 

dades entre data1 i data2. 

- afegeixLiniaComanda(id_article,quantitat): S’invocarà quan vulguem crear 

afegir una línia nova a una comanda. 

 

IArticle: Tots els seus mètodes invocaran els mètodes de la classe Artcile que serà la 

que obtindrà/modificarà les dades de la base de dades. IArticle actuarà com a mediadora 

entre la capa de presentació i la lògica de l’aplicació i s’encarregarà de transmetre les 

dades entre les dues capes. 

- creaArticle(descripcio): L’invocarem quan vulguem crear un article amb la 

descripció especificada al paràmetre. 

- modificaArticle(id, descripcio): Emprada per modificar l’article amb 

identificador intern “id” amb la nova descripció “descripcio”. 

- esborraArticle(id): Esborra l’article especificat. 

- obtenirArticle(id): Obté les dades (descripció) de l’article especificat. 

- llistaArticles(descripcio): Cerca dins la taula d’articles i els retorna. Si 

especifiquem el paràmetre s’emprarà com a filtre de creca.  

- creaPreuArticle(id, proveidor, preu, codiprov): Assigna un nou preu i 

proveïdor a un article així com enregistra el codi de l’article del propi 

proveïdor. 

- modificaPreuArticle(id, proveidor, preu, codiprov): Modifica el preu (i el 

codi d’article del proveïdor) d’un article d’un determinat proveïdor 

especificat per paràmetre. 

- esborraPreuArticle(id, proveidor): Esborra el preu d’un determinat article i 

proveïdor. 

- obtePreuArticle(id_article,id_proveidor): Obté el preu (i el codi del 

proveïdor) d’un determinat article i proveïdor. 



////// Aquests s’implementaran a la classe Article mitjançant crides a serveis web. 

- obtePreuProveidor(id_proveidor, id_article): Obté el preu d’un determinat 

article i proveïdor de la base de dades del proveïdor. 

- obteEstocProveidor(id_proveidor, id_article): Obté l’estoc d’un determinat 

article i proveïdor de la base de dades del proveïdor. 

- obteArticlesProveidor(id_proveidor): Obteé un fitxer xml amb els articles de 

la base de dades del proveïdor. 

- actualitzaArticlesProveidor(xml,id_proveidor): Actualitza la nostra base de 

dades d’articles a través d’un fitxer xml passat com a paràmetre. (que hauria 

de provenir del proveïdor a través de la funció anterior). 

 

Diagrama de classes del component Comanda 
Figura 7 

 Relació 1..N de comanda cap a L_Comanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagrama de classes del component Article 
Figura 8 

 
Tant els atribut com els mètodes de les classes són prou explícits i seran aquestes les 

classes que materialitzaran les lectures/modificacions a la base de dades explicades a les 

funcions de IComanda i IArticle respectivament. 

 

 



5.2.3 Implementació 
 
He escollit PHP 4 com a llenguatge de programació per codificar el sistema software del 

projecte pel següents motius: 

 
- Permet seguir el paradigma de la programació orientada a objectes (encara 

que en PHP 5 el suport encara és molt més bo el que passa que quan vaig 

prendre la decisió encara era beta). Donat que l’especificació i deisseny estan 

realitzats amb UML (POO) la implementació també havia de ser-ho.  

- És un llenguatge que coneixia i amb el qual tinc molta  soltura i així no 

hauria de perdre temps aprenent un nou llenguatge, cosa que m’hauria 

retardat la implementació. 

- És un software gratuït per lo que no he hagut d’adquirir cap tipus de 

llicència. A més ja que no puc col·laborar activament en cap moviment e 

codi lliure crec que el meu petit gra de sorra pot ésser emprar i donar a 

conèixer aquests tipus d’eines. 

 

He escollit HTML com a llenguatge de presentació donat que també el conec bastant i 

amb ell em sento bastant còmode. A més el considero ideal per a la realització 

d’aplicacions corporatives que treballin amb dades. 

 

L’elecció de MySQL a l’igual que tot l’anterior obeeix a que és una eina que també 

conec (encara que no gaire) i amb la que he desenvolupat aplicacions en el passat.  

 

Totes les eines emprades les considero prou bones i vàlides tan per aquest projecte com 

per molt d’altres amb molta més envergadura. Si les hagués conegut però hagués 

considerat que no eren vàlides pel meu projecte evidentment no les hauria emprat. 

 

Quant al codi font mostraré el que considero més important i que es centra en la capa de 

domini i que són el codi de les classes i les interfícies emprades, el codi dels serveis 

web dels proveïdors així com el codi que s’encarrega de seleccionar la millor opció de 

compra.  

 

 



IArticle 
// Recull els paràmetres de la capa de presentació i invoca els 
mètodes de la classe Article.  
// També retorna a la capa de presentació els resultats que envia 
Article. 
require_once("Article.php"); 
class IArticle 
 {  
  function creaArticle($descripcio) 
  { 
   if ($descripcio!=null) 
   { 
    $descripcio=StrToUpper($descripcio); 
    $article=new Article(); 
    $article->descripcio=$descripcio; 
    $article->crea(); 
   } 
   else 
    return "Falta introduir descripció article"; 
  } 
  function modificaArticle($id,$descripcio) 
  { 
   if ($id!=null) 
   { 
    if ($descripcio!=null) 
    { 
     $descripcio=StrToUpper($descripcio); 
     $article=new Article(); 
     $article->modifica($id,$descripcio); 
    } 
    else 
     return "Falta introduir descripció 
article"; 
   } 
   else 
    return "Falta introduir codi article";  
   
  } 
  function esborraArticle($id) 
  { 
   if ($id!=null) 
   { 
    $article=new Article(); 
    $article->esborra($id); 
   } 
   else  
    return "Falta introduir codi article";  
   
  } 
  function obtenirArticle($id) 
  { 
   if ($id!=null) 
   { 
    $article=new Article(); 
    return $article->obteDades($id); 
   } 
   else 
    return "Falta introduir codi article";  
   
  } 



  function llistaArticles($descripcio) 
  { 
   $descripcio=StrToUpper($descripcio); 
   $article=new Article(); 
   $result=$article->llista($descripcio); 
   return $result; 
  } 
  function llistaPreusArticles($id) 
  { 
   if ($id!=null) 
   { 
    $article=new Article(); 
    $result=$article->llistaPreus($id); 
    return $result; 
   } 
   else 
    return "Falta introduir codi article";  
   
  } 
  function creaPreuArticle($id,$proveidor,$preu,$codiprov) 
  { 
   $codiprov=StrToUpper($codiprov); 
   if ($id==null) 
    return "Falta codi article"; 
   else if ($proveidor==null) 
    return "Falta codi proveidor"; 
   else if ($preu==null) 
    return "Falta preu article"; 
   else if ($codiprov==null) 
    return "Falta codi article proveidor"; 
   else 
   { 
    $article=new Article(); 
    $error=$article-
>creaPreu($id,$proveidor,$preu,$codiprov); 
    if ($error!=null) 
     return $error; 
   } 
  } 
  function 
modificaPreuArticle($id,$proveidor,$preu,$codiprov) 
  { 
   if ($id==null) 
    return "Falta codi article"; 
   else if ($proveidor==null) 
    return "Falta codi proveidor"; 
   else if ($preu==null) 
    return "Falta preu article"; 
   else if ($codiprov==null) 
    return "Falta codi article proveidor"; 
   else 
   { 
    $article=new article(); 
    $article-
>modificaPreu($id,$proveidor,$preu,$codiprov); 
   } 
  } 
  function esborraPreuArticle($id,$proveidor) 
  { 
   if ($id==null) 
    return "Falta codi article"; 



   else if ($proveidor==null) 
    return "Falta codi article proveidor"; 
   else  
   { 
    $article=new Article(); 
    $article->esborraPreu($id,$proveidor); 
   } 
  } 
  function obtePreuArticle($id_article,$id_proveidor) 
  { 
   $article=new Article(); 
   $dades=$article->obtePreu($id_article,$id_proveidor); 
   return $dades; 
  } 
  // SERVEIS WEB 
  function obtePreuProveidor($codiprov,$id_article) 
  { 
   $article=new Article(); 
   return $article-
>obtePreuProveidor($codiprov,$id_article); 
  } 
  function obteEstocProveidor($codiprov,$id_article) 
  { 
   $article=new Article(); 
   return $article-
>obteEstocProveidor($codiprov,$id_article); 
  } 
  function obteArticlesProveidor($codiprov) 
  { 
   $article=new Article(); 
   return $article->obteArticlesProveidor($codiprov); 
  } 
  function actualitzaArticlesProveidor($xml,$codiprov) 
  { 
    $article=new Article(); 
    $article-
>actualitzaArticlesProveidor($xml,$codiprov); 
  } 
 } 
 

Article 
class Article 
 {  
  var $id; 
  var $descripcio; 
  function crea() 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT MAX(ID) AS DARRER FROM ARTICLES"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
   $darrer_id=$row["DARRER"]; 
   $darrer_id++; 
    
   $SQL="INSERT INTO ARTICLES (ID,DESCRIPCIO) 
   VALUES ($darrer_id,'$this->descripcio')"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 



  function modifica($id,$descripcio) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="UPDATE ARTICLES SET DESCRIPCIO='$descripcio' 
   WHERE ID=$id"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function esborra($id) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="DELETE FROM ARTICLES WHERE ID=$id";   
  // ESBORRA ARTICLE 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
 
   $SQL="DELETE FROM ARTICLES_PROVEIDORS WHERE   
   ID_ARTICLE=$id";// ESBORRA PREUS 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function obteDades($id) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT * FROM ARTICLES WHERE ID=$id"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
   $descripcio=$row["DESCRIPCIO"]; 
   return $descripcio;    
  } 
  function llista($descripcio) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT * FROM ARTICLES"; 
   if ($descripcio!='') 
    $SQL.=" WHERE DESCRIPCIO LIKE '%$descripcio%'"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   return $result; 
  } 
  function llistaPreus($codi) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT * FROM ARTICLES_PROVEIDORS WHERE   
   ID_ARTICLE=$codi"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   return $result; 
  } 
  function creaPreu($codi,$proveidor,$preu,$codiprov) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT ID FROM PROVEIDORS WHERE    
   ID=".$proveidor; 



   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
   if ($row["ID"]!='') 
   { 
    $SQL="INSERT INTO ARTICLES_PROVEIDORS   
    (ID_ARTICLE,ID_PROVEIDOR,PREU,CODIPROV) 
    VALUES ($codi,$proveidor,$preu,'$codiprov')"; 
    $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   } 
   else 
    return "El proveidor no existeix"; 
  } 
  function modificaPreu($codi,$proveidor,$preu,$codiprov) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="UPDATE ARTICLES_PROVEIDORS SET    
   PREU=$preu,CODIPROV='$codiprov' 
   WHERE ID_ARTICLE=$codi AND ID_PROVEIDOR=$proveidor"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function esborraPreu($codi,$proveidor) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="DELETE FROM ARTICLES_PROVEIDORS WHERE   
   ID_ARTICLE=$codi AND ID_PROVEIDOR=$proveidor"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function obtePreu($id_article,$id_proveidor) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT * FROM ARTICLES_PROVEIDORS WHERE   
   ID_ARTICLE=$id_article AND      
   ID_PROVEIDOR=$id_proveidor"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
   $ret["preu"]=$row["PREU"]; 
   $ret["codiprov"]=$row["CODIPROV"]; 
   return $ret;    
  } 
  // SERVEIS WEB 
  function obtePreuProveidor($codiprov,$article) 
  { 
   require_once('nusoap.php'); 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
   $SQL="SELECT SERVEI_WEB FROM PROVEIDORS WHERE   
   ID=".$codiprov; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
    
   $param = array('codi'=>$article); 
   $serverpath =$row["SERVEI_WEB"]; 
   $client = new soapclient($serverpath); 
 



   $preu = $client-       
   >call('obtenirPreu',$param,$namespace); 
   if (isset($fault)) { 
     return "Error en el servei web"; 
   } 
   unset($client); 
   return $preu; 
  } 
  function obteEstocProveidor($codiprov,$article) 
  { 
   require_once('nusoap.php'); 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
   $SQL="SELECT SERVEI_WEB FROM PROVEIDORS WHERE   
   ID=".$codiprov; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
    
   $param = array('codi'=>$article); 
   $serverpath =$row["SERVEI_WEB"]; 
   $client = new soapclient($serverpath); 
 
   $estoc = $client-       
   >call('obtenirEstoc',$param,$namespace); 
   if (isset($fault)) { 
     return "Error en el servei web"; 
   } 
   unset($client); 
   return $estoc; 
  } 
  function obteArticlesProveidor($codiprov) 
  { 
   require_once('nusoap.php'); 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
   $SQL="SELECT SERVEI_WEB FROM PROVEIDORS WHERE   
   ID=".$codiprov; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
    
   $param = array('codi'=>$codiprov); 
   $serverpath =$row["SERVEI_WEB"]; 
   $client = new soapclient($serverpath); 
   $articles = $client-      
   >call('obtenirArticles',$param,$namespace); 
   if (isset($fault)) { 
     return "Error en el servei web"; 
   } 
   unset($client); 
   return $articles; 
    
  } 
  function          
  actualitzaArticlesProveidor($xml_articles,$proveidor) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn);  
 
   $document = domxml_open_mem($xml_articles);  
   $root = $document->document_element();  
  



   $fills=$root->child_nodes(); 
   for ($i=0;$i<count($fills);$i++) 
   { 
    $aux=""; 
    $nets=$fills[$i]->child_nodes(); 
    for ($j=0;$j<count($nets);$j++) 
    { 
     $aux.=$nets[$j]->get_content().","; 
    } 
    $dades=split(",",$aux); 
    $codiprov=$dades[0]; 
    $descripcio=$dades[1]; 
    $preu=$dades[2]; 
    //$estoc=$dades[3]; 
    $SQL="SELECT * FROM ARTICLES_PROVEIDORS WHERE  
    CODIPROV='$codiprov' AND     
    ID_PROVEIDOR=$proveidor"; 
    $result=mysql_query($SQL,$conn); 
    $row=mysql_fetch_array($result); 
    if ($row["CODIPROV"]!='') 
    { 
     // EXISTEIX 
     $SQL="UPDATE ARTICLES_PROVEIDORS SET 
PREU=$preu WHERE CODIPROV='$codiprov' AND ID_PROVEIDOR=$proveidor"; 
     $result=mysql_query($SQL,$conn); 
     echo "Modificat el preu de $codiprov a 
$preu <br>"; 
    } 
    else 
    { 
     // NO EXISTEIX 
     $SQL="SELECT MAX(ID) AS ULTIM FROM 
ARTICLES"; 
     $result=mysql_query($SQL,$conn); 
     $row=mysql_fetch_array($result); 
     $ultim=$row["ULTIM"]; 
     $ultim++; 
     $SQL="INSERT INTO ARTICLES 
(ID,DESCRIPCIO) VALUES ($ultim,'$descripcio')"; 
     $result=mysql_query($SQL,$conn); 
     echo "Creat article $descripcio <br>"; 
     $SQL="INSERT INTO ARTICLES_PROVEIDORS 
(ID_ARTICLE,ID_PROVEIDOR,CODIPROV,PREU) 
     VALUES 
($ultim,$proveidor,'$codiprov',$preu)"; 
     $result=mysql_query($SQL,$conn); 
     echo "Creat preu $preu a article 
$codiprov <br>"; 
    } 
   }  
  } 
 } 
 

 

 

 

 



IComanda 
require_once("Comanda.php"); 
// Recull els paràmetres de la capa de presentació i invoca els 
mètodes de la classe Comanda.  
// També retorna a la capa de presentació els resultats que envia 
Comanda. 
class IComanda 
 {  
  function creaComanda($data,$data_lliurament) 
  { 
   $comanda=new Comanda(); 
   $comanda->data=$data; 
   $comanda->data_lliurament=$data_lliurament; 
   $comanda->crea(); 
   return $this; 
  } 
  function obteDadesComanda($id) 
  { 
   $comanda=new Comanda(); 
   return $comanda->obteDades($id); 
  } 
  function llista($data1,$data2) 
  { 
   $comanda=new Comanda(); 
   $result=$comanda->llista($data1,$data2); 
   return $result; 
  } 
  function afegeixLiniaComanda($article,$quantitat) 
  { 
   $comanda=new Comanda(); 
   $comanda->afegeixLinia($article,$quantitat); 
  } 
   
 } 
 
Comanda 
class Comanda 
 {  
  var $id; 
  var $data; 
  var $data_lliurament; 
  var $linies;  
   
  function crea() 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT MAX(ID) AS DARRER FROM COMANDES"; 
 // OBTENIM CODI DEL DARRER 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
   $darrer_id=$row["DARRER"]; 
   $darrer_id++; 
    
   $SQL="INSERT INTO COMANDES (ID,DATA,DATA_LLIURAMENT) 
   VALUES ($darrer_id,'$this->data','$this-
>data_lliurament')"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $this->id=$darrer_id; 



   return $this; 
  } 
  function modifica($id,$data,$data_lliurament) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="UPDATE COMANDES SET 
DATA='$data',DATA_LLIURAMENT='$data_lliurament' 
   WHERE ID=$id"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function esborra($id) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="DELETE FROM COMANDES WHERE ID=$id"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function obteDades($id) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT * FROM COMANDES WHERE ID=$id"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   $row=mysql_fetch_array($result); 
   $this->id=$id; 
   $this->data=$row["DATA"]; 
   $this->data_lliurament=$row["DATA_LLIURAMENT"]; 
   $aux=new L_comanda(); 
   $SQL="SELECT * FROM L_COMANDES  
   WHERE ID_COMANDA=$id ORDER BY ID_LINIA"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   while ($row=mysql_fetch_array($result)) 
   { 
    $aux->article=$row["ARTICLE"]; 
    $aux->quantitat=$row["QUANTITAT"]; 
    $this->linies[]=$aux; 
   } 
   return $this;    
  } 
  function llista($data1,$data2) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT * FROM COMANDES"; 
   $SQL.=" WHERE DATA BETWEEN '$data1' AND '$data2'"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
   return $result; 
  } 
  function afegeixLinia($article,$quantitat) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="SELECT MAX(ID_LINIA) AS DARRER FROM 
L_COMANDES"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 



   $row=mysql_fetch_array($result); 
   $darrer_id=$row["DARRER"]; 
   $darrer_id++; 
    
   $SQL="INSERT INTO L_COMANDES 
(ID_COMANDA,ID_LINIA,ARTICLE,QUANTITAT) 
   VALUES ($this->id,$darrer_id,$article,$quantitat)"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function modificaLinia($linia,$article,$quantitat) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="UPDATE L_COMANDES SET QUANTITAT=$quantitat  
   WHERE ID_COMANDA=$this->id AND ID_LINIA=$linia"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
  function esborraLinia($linia) 
  { 
   $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
   mysql_select_db("PROJECTE",$conn); 
    
   $SQL="DELETE FROM L_COMANDES  
   WHERE ID_COMANDA=$this->id AND ID_LINIA=$linia"; 
   $result=mysql_query($SQL,$conn); 
  } 
 } 
  
 class L_comanda 
 { 
  var $article; 
  var $quantitat;  
 } 
 

Implementació serveis web proveïdor 1 
// MÈTODES A PULICAR PEL SERVEI 
function obtenirPreu($codi) { 
 $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
 mysql_select_db("PROVEIDOR1",$conn);  
 $SQL="SELECT VENDA FROM ARTICLES WHERE CODI='$codi'"; 
 $result=mysql_query($SQL,$conn); 
 $row=mysql_fetch_array($result); 
 $preu=$row["VENDA"]; 
 return $preu; 
} 
function obtenirEstoc($codi) { 
 $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
 mysql_select_db("PROVEIDOR1",$conn);  
 $SQL="SELECT ESTOC FROM ARTICLES WHERE CODI='$codi'"; 
 $result=mysql_query($SQL,$conn); 
 $row=mysql_fetch_array($result); 
 $estoc=$row["ESTOC"]; 
 return $estoc; 
} 
function obtenirArticles() 
{ 
 $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
 mysql_select_db("PROVEIDOR1",$conn);  
 $SQL="SELECT * FROM ARTICLES"; 



 $result=mysql_query($SQL,$conn); 
 $xml = "<?xml version='1.0' standalone='yes'?>"; 
 $xml.="<intercanvi>"; 
 while ($row=mysql_fetch_array($result)) 
 { 
  $xml.="<article>"; 
  $xml.="<codi>".$row["CODI"]."</codi>"; 
  $xml.="<descripcio>".$row["DESCRIPCIO"]."</descripcio>"; 
  $xml.="<preu>".$row["VENDA"]."</preu>"; 
  $xml.="</article>"; 
 } 
 $xml.="</intercanvi>"; 
 return $xml; 
} 
  
 
require_once('nusoap.php'); 
$server = new soap_server; 
// REGISTREM MÈTODES 
$server->register('obtenirPreu'); 
$server->register('obtenirEstoc'); 
$server->register('obtenirArticles'); 
 
if (isset($error)) { 
    $fault =  
$server-
>fault('soap:Server','http://localhost:8080/TFC/proveidor1/servidor.ph
p',$error); 
    } 
$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA); 
 

Implementació serveis web proveïdor 2 
// MÈTODES A PULICAR PEL SERVEI 
function obtenirPreu($codi) { 
 $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
 mysql_select_db("PROVEIDOR2",$conn);  
 $SQL="SELECT PAPVE FROM AM WHERE PACARP='$codi'"; 
 $result=mysql_query($SQL,$conn); 
 $row=mysql_fetch_array($result); 
 $price=$row["PAPVE"]; 
 return $price; 
} 
function obtenirEstoc($codi) { 
 $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
 mysql_select_db("PROVEIDOR2",$conn);  
 $SQL="SELECT SUM(CANT) AS CANT FROM ALM WHERE PR='$codi' GROUP 
BY PR"; 
 $result=mysql_query($SQL,$conn); 
 $row=mysql_fetch_array($result); 
 $estoc=$row["CANT"]; 
 return $estoc; 
} 
function obtenirArticles($conn) 
{ 
 $conn=mysql_connect("localhost","",""); 
 mysql_select_db("PROVEIDOR2",$conn);  
 $SQL="SELECT * FROM AM"; 
 $result=mysql_query($SQL,$conn); 
 $xml="<intercanvi>"; 
 while ($row=mysql_fetch_array($result)) 



 { 
  $xml.="<article>"; 
  $xml.="<codi>".$row["PACARP"]."</codi>"; 
  $xml.="<descripcio>".$row["PADES"]."</descripcio>"; 
  $xml.="<preu>".$row["PAPVE"]."</preu>"; 
  $xml.="</article>"; 
 } 
 $xml.="</intercanvi>"; 
 return $xml; 
} 
 
 
require_once('nusoap.php'); 
$server = new soap_server; 
// REGISTREM MÈTODES 
$server->register('obtenirPreu'); 
$server->register('obtenirEstoc'); 
$server->register('obtenirArticles'); 
 
if (isset($error)) { 
    $fault =  
$server-
>fault('soap:Server','http://localhost:8080/TFC/proveidor2/servidor.ph
p',$error); 
    } 
$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA); 
 

Codi que escull la millor opció de compra en funció primer del preu i després de 

l’estoc 
if ($boto=="SERVEI WEB") 
 { 
  $aux_article=new IArticle(); 
  for ($i=0;$i<count($article);$i++) 
  { 
   if ($article[$i]!='') 
   { 
    $ret1=$aux_article-     
    >obtePreuArticle($article[$i],1); 
    $preu1=$aux_article-     
    >obtePreuProveidor(1,$ret1["codiprov"]); 
    $estoc1=$aux_article-     
    >obteEstocProveidor(1,$ret1["codiprov"]); 
     
    $ret2=$aux_article-     
    >obtePreuArticle($article[$i],2); 
    $preu2=$aux_article-     
    >obtePreuProveidor(2,$ret2["codiprov"]); 
    $estoc2=$aux_article-     
    >obteEstocProveidor(2,$ret2["codiprov"]); 
     
    echo "L'article $article[$i]     
    (".$ret1["codiprov"].") el ven el proveidor 1 a 
    $preu1 € i en queden $estoc1 unitats"; 
    echo "<br>"; 
    echo "L'article $article[$i]     
    (".$ret2["codiprov"].") el ven el proveidor 2 a 
    $preu2 € i en queden $estoc2 unitats"; 
    echo "<br>"; 
    if ($preu1<$preu2) 



    { 
     if ($estoc1>=$quantitat[$i]) 
     { 
      $unitats_1=$quantitat[$i]; 
      $unitats_2=0; 
     } 
     else 
     { 
      if ($estoc2>=$quantitat[$i]-  
      $estoc1) 
      { 
       $unitats_1=$estoc1; 
       $unitats_2=$quantitat[$i]- 
       $unitats_1; 
      } 
      else 
      { 
       $unitats_1=$estoc1; 
       $unitats_2=$estoc2; 
      } 
     } 
    } 
    else 
    { 
     if ($estoc2>=$quantitat[$i]) 
     { 
      $unitats_2=$quantitat[$i]; 
      $unitats_1=0; 
     } 
     else 
     { 
      if ($estoc1>=$quantitat[$i]-  
      $estoc2) 
      { 
       $unitats_2=$estoc2; 
       $unitats_1=$quantitat[$i]- 
       $unitats_2; 
      } 
      else 
      { 
       $unitats_1=$estoc1; 
       $unitats_2=$estoc2; 
      } 
     } 
    } 
    echo "Comprem $unitats_1 de l'article 
$article[$i] al proveidor 1 "; 
    echo "Comprem $unitats_2 de l'article 
$article[$i] al proveidor 2 "; 
 
    echo "<br>"; 
    echo "-----------------------------------------
------------------------------------- <br>"; 
   } 
  } 
 
 } 
 

 



5.2.4 Manual d’usuari 
 
El maneig de l’aplicació és molt senzill i intuïtiu donat que l’entorn es HTML amb 

camps de texte per introduïr dades i botons i enllaços  per executar les accions. Faré ara 

un breu descripció de cada una de les pantalles i la seva funcionalitat. 

5.2.4.1 Consulta de comandes 
Pantalla que ens permet filtrar les comandes enregistrades a la base de dades mostrant-

nos les seves dades. Hem d’omplir (si escau) els camps de text i prémer el botó 

BUSCAR. Des d’aquesta pantalla si clickem l’enllaç “Crear” anirem a la pantalla de 

creació de comandes.  

Figura 9 

 

5.2.4.2 Entrada de comandes 
Aquesta serà la pantalla que ens permetrà crear les comandes i invocar els serveis web 

dels proveïdors per obtenir els estocs i preus dels articles a comprar. 

Primer ens apareixerà la pantalla en blanc per a que introduïm els articles que volem i 

en quines quantitats així com la data de lliurament de la comanda: 
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Ara suposem que ja hem introduït les dades de la comanda a realitzar: 



Figura 11 

 
Veiem que ens ha aparegut un botó que diu “SERVEI WEB”. Si fem un click al damunt 

s’invocaran els serveis web dels 2 proveïdors sol·licitant l’estoc i el preu de cada un dels 

articles que hem demanat.  

 



Figura 12 

 

5.2.4.3 Consulta d’articles 
Des d’aquesta pantalla podrem consultar els diferents articles de la nostra base de dades. 

Si volem filtrar la cerca hem d’escriure al camp de text el que cerquem. El botó 

BUSCAR és qui s’encarrega de llençar la cerca. Des d’aquesta pantalla podem anar a 

les de creació, modificació i esborrat d’articles així com a la de visualització dels 

diferents preus que tenim dels articles (un preu per cada proveïdor). 



Figura 13 

 
 

5.2.4.4 Creació d’articles 
Pantalla que ens permet crear articles. Hem d’escriure la descripció que tindrà l’article i 

prémer el botó CREAR. Cas que vulguem sortir sense crear cap article hem de prémer 

el botó CANCEL·LAR.  

Figura 14 

 
 

 

 

 



5.2.4.5 Modificació d’article 
Aquesta pantalla ens permet modificar l’article. El funcionament és molt similar a 

l’anterior. 

Figura 15 

 

5.2.4.6 Visualitzar preus 
Aquesta pantalla ens mostra per a un article determinat els preus (de la nostra base de 

dades, que no tenen perquè ésser els bons) a que els comprem als proveïdors. A l’igual 

que la pantalla de consulta d’articles ens permetrà crear, modificar i esborrar en aquest 

cas preus de la nostra base de dades. 

Figura 16 

 
 



5.2.4.7 Crear preu 
Pantalla emprada per a assignar un preu (d’un proveïdor) a un  determinat a un article. 

Hem d’introduir l’identificador del proveïdor, el preu a què ens ven l’article i el codi de 

l’article que empra el proveïdor per als clients. Quan vulguem que les dades es guardin 

a la base de dades hem de prémer el botó CREAR, cas contrari CANCEL·LAR. 

Figura 17 

 

5.2.4.8 Modificar preu 
Pantalla molt similar a l’anterior amb la diferència que aquesta ens permet modicar un 

preu ja assignat. 

Figura 18 

 

5.2.4.9 Actualització d’articles 
Aquesta pantalla és la que emprarem per actualitzar automàticament la nostra taula 

d’articles a partir dels fitxers XML proporcionats pels proveïdors. És una pantalla molt 

senzilla d’emprar en la que només hem d0escriure l’identificador del proveïdor del que 

volem obtenir els articles i prémer el botó ACTUALITZAR. El sistema invocarà el 

servei web del proveïdor corresponent i actualitzarà la nostra base de dades: 



Figura 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.5 Jocs de proves 
 
Elaborar un joc de proves que contempli totes les possibilitats seria molt difícil però en 

un entorn de producció s’hauria de minimitzar la possibilitat d’error realitzant com més 

proves millor. En el cas d’aquest treball no té sentit que posi aquí 30 captures de 

pantalles per mostrar que l’aplicació funciona correctament perquè la memòria creixeria 

molt. Després de moltes proves al meu equip puc afirmar que el sistema funciona bé 

malgrat potser (segurament) en algun cas podria haver-hi algun error. Jo he arribat a un 

punt en que ja no en detecto i per fer una petita mostra del bon funcionament del 

sistema proposaré dos casos i veurem com els resol l’aplicació. 

 

Cas 1. Prova d’elecció del proveïdor per a una comanda realitzada. 

Punt de partida: Tenim una comanda en la que sol·licitem 3 articles. 

Article Quantitat comanda Proveïdor 1 Proveïdor 2 

1 19 unitats 22 unitats-9€   20 unitats-7€ 

2 21 unitats 20 unitats-11€ 30 unitats- 20€ 

3 41 unitats 25 unitats-33€ 15 unitats-33€ 

  

I ens hauria de donar que comprem: 

Article Quantitat comanda Proveïdor 1 Proveïdor 2 

1 19 unitats 0 unitats 19 unitats 

2 21 unitats 20 unitats 1 unitat 

3 41 unitats 25 unitats 15 unitats 

 

Introduïm les dades de la comanda a la nostra aplicació tal i com mostra la següent 

pantalla: 



 
Prement el botó SERVEI WEB obtenim justament el que dèiem més amunt i que és el 

que mostra la següent captura de pantalla: 



 
 

Cas 2. Actualització d’articles 

Tenim els següents articles a la nostra base de dades, tots amb preu 0 € 

Article Proveïdor 1 Proveïdor 2 

1 0 € 0 € 

2 0 € 0 € 

3 0 € 0 € 

Tal i com es veu fent una consulta a la nostra BBDD: 



 
I els proveïdors tenen els següents preus: 

Article Proveïdor 1 Proveïdor 2 

1 9€   7€ 

2 11€ 20€ 

3 33€ 33€ 

4  6€ 

 

 

I procedim  a executar el procés d’actualització de preus primer amb un proveïdor i 

després amb l’altre: 





 
 

I si mirem la nostra base de dades veurem que tenim tots els preus automàticament 

actualitzats i que a més se’ns ha creat l’article 4 que no teníem perquè el proveïdor 2 ens 

l’ha passat en el seu XML: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Valoració econòmica 
Com es veu a la planificació les mesures de temps es realitzen en dies. El que 

passa és que no tots els dies s’ha treballat la mateixa quantitat d’hores, els dies 

de caps de setmana s’ha dedicat més temps que els dies laborables però tampoc 

és així al 100%. Com a terme mig podem dir que les hores dedicades per dia són 

unes 2 hores. Alguns dissabtes i diumenges se n’han dedicat 8 per dia i certs dies 

laborables només una. Considero llavors que considerar dos hores per dia 

s’ajusta molt a la realitat del treball. Tenint en compte aquesta consideració i que 

podem suposar els preus indicats podríem fer  la següent valoració econòmica: 

 

Preu especificació i disseny: 24 € hora (diagrama de casos d’us, diagrama de 

classes, disseny BBDD, definició serveis web, definició XML, diagrames 

components, diagrames interfície). 

Preu implementació i documentació final: 20 € hora (implementació serveis 

web, instal·lació eines, implementació serveis web, implementació entrades, 

implementació consultes, memòria i powerpoint). 

 Duració real Preu 
Diagrama casos d’ús 2 96 € 
Diagrama de classes 2 96 € 
Disseny BBDD 
nostra 

2 96 € 

Disseny BBDD 
proveïdors 

2 96 € 

Definició serveis 
web 

5 240 € 

Definició servei 
actualització 

6 288 € 

Definició XML 3 144 € 
Instal·lació eines 3 120 € 
Implementació 
serveis web 

13 520 € 

Diagrames 
components 

7 336 € 

Diagrames interfície 7 336 € 
Implementació 
entrades 

10 400 € 

Implementació 
consultes 

3 120 € 

Elaboració memòria 5 200 € 
Elaboració 
powerpoint 

2 80 € 

 69 dies*2 hores 3168 € 



5.4 Conclusions 
Quan vaig proposar el meu projecte volia fonamentalment aprendre a manegar-me en 

l’ús i la implementació dels serveis web però alhora tampoc volia un projecte que 

m’absorbís la totalitat del quadrimestre en exclusiva. Amb això vull dir que tot i que la 

càrrega d’innovació del treball resulta per mi  (més tenint en compte que durant els 

meus estudis els serveis web era un tema que s’havia tractat de passada en una 

assignatura) tampoc volia fer un exercici profund d’investigació degut a que no hi ha 

temps material per a que així sigui. Tenint això en compte considero que la dificultat del 

projecte mesclada amb la càrrega “rutinària” que ha tingut han estat sota el meu gust del 

tot justos. He aconseguit complir el meu objectiu fonamental i alhora he pogut abordar 

la construcció del sistema de principi a fi. Per aquest motiu considero l’experiència com 

a satisfactòria encara que sincerament m’hauria pogut afegir algun “extra” al meu 

treball. Hauria estat molt interessant mesclar el meu treball junt amb altres tecnologies 

per demostrar amb fets el que dic de paraules (multiplataforma, independència del 

llenguatge de programació, ...) però finalment el temps no m’ha donat per més.  

Si pensem en el tema de serveis web com a una eina per a les empreses tinc la sensació 

de que és una tecnologia encara no prou extesa com per considerar-la a dia d’avui un 

important avantatge competitiu i d’estalvi. Ens trobem en un mercat al que li costa molt 

absorbir els ràpids canvis tecnològics i això fa que no es tregui tot el profit que es podria 

de les diferents possibilitats tecnològiques de que disposem. No te gaire sentit per tant 

implantar serveis web a la nostra empresa si ningú en treurà profit d’ells. D’igual 

manera no podem muntar sistemes que es basin en serveis web de tercers si 

senzillament aquests no existeixen. Si per una altra banda mirem les possibilitats d’ús 

d’XML com a llenguatge d’intercanvi d’informació aquí si que trobo que les empreses 

ja en comencen a donar ús encara que s’ha estès al llarg de molts d’anys l’intercanvi de 

dades amb fitxers de text plans que són molt fàcils d’emprar i tractar. S’ha de tenir en 

compte que el parseig de documents XML requereix quasi sempre de tractaments 

recursius que, a priori, són més difícils d’implementar el que vol dir personal més 

qualificat, que no sempre és fàcil de trobar. Un altre dificultat que trobo en l’ús d’XML 

com a fitxer d’intercanvi és que ha de lluitar contra eines emprades universal per a 

intercanvi de dades i de fàcil manipulació, agrupació, ordenació per a quasi qualsevol 

tipus d’usuari com pot ésser MS Excel. Els usuaris finals de les empreses amb un fitxer 

XML no poden fer res mentre que amb Excel poden fer el que vulguin. 

 



En qualsevol cas considero que tant el serveis web com XML com a format universal 

d’intercanvi seran unes tecnologies molt emprades a mig termini i per tant hem 

d’aprendre a treure el màxim profit d’elles. 

6. GLOSSARI 
SGBD: Sistema gestor de bases de dades. 

BBDD: Base de dades. 

Parsejar: Recórrer un fitxer per extreure la seva informació. 

blickar: Fet de prémer el botó esquerra del ratolí. 

base de dades nostra: La base de dades del sistema de software que estem construint. 

bases de dades proveïdors: Les bases de dades que resideixen als servidors dels 

proveïdors. 

Multiplataforma: Que pot executar-se en diferents sistemes operatius. 

schema: format que permet definir format i estructura vàlids de documents XML. 
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8. ANNEX 
Guia instal·lació software dins una sola màquina: 

- Instal·lar apache 2.0  

- Configurar php com a mòdul d’apache i amb les extensions xmldom i curl 

- Incloure els fitxers *.php de la carpeta include al directori especificat a 

php.ini per la directiva “include_path”. 

- Incloure la carpeta TFC al “document root” (arrel on estan els fitxers 

publicats) d’apache.  

- Instal·lar mysql i crear 3 bases de dades (PROJECTE, PROVEIDOR1 i 

PROVEIDOR2). 

- Crear les taules especificades a la memòria a les base de dades corresponent. 

- Navegar per les carpetes del projecte. 

 


