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Anàlisi i disseny d’un magatzem de valoracions
El treball consisteix en l’anàlisi i el disseny d'una aplicació que ha de permetre
emmagatzemar i gestionar les valoracions que es realitzen amb un valorador.
Les valoracions són la determinació quantitativa d’una substància mitjançant la
seva reacció amb una substància coneguda i els valoradors són els instruments
que realitzen les valoracions de manera automàtica.
Els valoradors estan en moltes indústries farmacèutiques, alimentàries com
poden ser làcties, de sucs, salses, conserves, etc. En laboratoris d’anàlisis i
control de qualitat d’aigües, enologia, etc. Cada vegada més, aquestes
indústries tenen la necessitat, seguin les normes de qualitat, de seguretat i de
fabricació, que els resultats obtinguts estiguin emmagatzemats per posteriors
consultes i/o revisions, és a dir que formin part d’una base de dades d’una
aplicació que garanteixi la seva seguretat, davant de canvis o esborrats i que
permeti la seva classificació i posterior anàlisi i consulta.
L’aplicació rebrà el nom de MagaLab i el suport que donarà és el següent:

• Comunicació de l’aplicació amb el valorador a traves de la interfície
RS232 respectiva.

• Identificació de les mostres, captura del resultat d’una valoració i
consulta de les valoracions fetes, amb la possibilitat d’aplicar un filtre de
cerca.

• Un altre instrument que pot estar connectat a l’aplicació és la balança,
doncs el pes pot ser necessari per determinats càlculs en el resultat de
les valoracions.

• Gestió dels usuaris que tindran accés a l’aplicació, agrupats, segons el
seu grau d’accessibilitat.

Pel desenvolupament del programari s’utilitzarà la tecnologia d’Orientació a
Objectes (OO) i per tant en les fases d’anàlisi i disseny s’emprarà la notació
orientada a objectes Unified Modeling Language (UML).
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1. Introducció
1.1. Justificació

Les exigències de diversos sistemes de gestió de qualitat (sistemes QM
Quality Management) obliguen a les empreses a complir amb unes
determinades normes en relació a les dades electròniques que
s’obtenen amb els aparells d’anàlisi i mesura, en el nostre cas els
valoradors i les balances.
La regulació que hem fet servir com a referència és el document 21CFR
Part 11 usada per l’administració americana  d’aliments i medicaments
(FDA, Food and Drug Administration) relacionada a les indústries
farmacèutiques i que altres indústries han adoptat com estàndards. La
part 11 cobreix totes les regulacions relacionades als registres
electrònics i signatures electròniques. El capítol 21 cobreix totes les
regulacions relacionades a les GCP (Good Clinical Practice, Bones
Practiques Clíniques), GLP (Good Laboratory Practice, Bones
Practiques de Laboratori) i GMP (Good Manufacturing Practice, Bones
Practiques de Fabricació).
En línies generals els propòsits principals d’aquestes normes en l’ús de
dades electròniques són:

• Permetre l’ús i la presentació de la documentació com a dades
electròniques en contes de paper.

•  Prevenir, si més no reduir el risc, que les dades
emmagatzemades puguin ser deliberadament manipulades
per falsificar els resultats.

• Prevenir accessos no autoritzats a les dades.
• Assegurar la traçabilitat de les dades pel seu autor o

propietari.
Les dades obtingudes amb els valoradors normalment no són fàcilment
accessibles i normalment no és poden editar o modificar. Tampoc és
fàcil incorporar-los a un informe d’una manera automàtica, garantint la
seva integritat. A més aquestes dades electròniques tampoc poden ser
permanentment guardades en l’aparell, doncs normalment són
guardades en RAM (Random Acces Memory, Memòries d’Accés
Aleatori), on les dades són retingudes fins la propera anàlisi o mentre
l’aparell està connectat, i en el millors dels casos en EEPROM
(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) on les dades
romanen desprès de la desconnexió, però la seva capacitat és molt
limitada.
L’aplicació MagaLab ha de ser el complement per tal que els resultats
obtinguts amb els valoradors puguin ser guardats amb un medi a llarg
termini i amb la connexió directa RS232 evitar errors de transcripció dels
resultats. També ha de garantir, juntament amb el sistema operatiu, la
seguretat requerida pels sistemes de gestió de qualitat.
L’aplicació MagaLab, aprofitant la interfície amb l’usuari, ha de facilitar
les operacions més normals que és solen realitzar amb els valoradors,
doncs aquests, degut a les limitacions de la seva construcció solen tenir
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una interfície d'interacció amb les persones limitada o si més no poc
intuïtiva.
MagaLab evitarà que les comprovacions que s’han de fer als valoradors,
com poden ser les calibracions dels sensors, siguin manuals i
incorporarà la possibilitat de poder-los planificar d’acord amb els
procediments estàndards d’operació (SOPs Standard Operating
Procedures) propis de cada empresa.

1.2. Objectius
Com a objectius generals tenim, en l’etapa d’anàlisi definir detalladament
les necessitats d’informació que haurà de resoldre el programari, i en
l’etapa de disseny l’objectiu és definir com el programari ha de fer la
seva funció. Dissenyar diversos aspectes diferenciats: la seva
arquitectura general, les estructures de dades, l’especificació de cada
subsistema i les interfícies amb l’usuari, com poden ser menús, dissenys
de pantalla, llistats, etc.
Com a objectius de l’aplicació podem destacar el compliment de les
especificacions de seguretat en les dades electròniques obtingudes amb
els valoradors. La millora de  la interfície de l’usuari amb els valoradors
especialment en la complementació de les metòdiques i ampliar les
limitacions d’aquestes en el càcul de resultats.
L’objectiu final del treball és tenir prou detalls de l’aplicació per tal de
poder-la implementar, com una mena de prerequisits demanats pel client
abans de decidir si el projecte continua endavant o no, sempre des del
punt de vista tècnic,  independentment de la qüestió econòmica i del
termini de l’elaboració, de moment. Per això ressaltem el compliment de
les especificacions de seguretat i en el disseny de la interfície de l’usuari
que són els punts que fan que l’aplicació sigui realment un complement
revalorador dels equips d’anàlisi que el nostre client avui dia
comercialitza. Com a objectiu personal, perseguim amb aquest treball
portar a la pràctica i estendre els conceptes de POO que es donen en
l’assignatura d’enginyeria de programari i la de TDP (Tècniques de
desenvolupament de programari), en definitiva exercitar-se en
l’especificació de problemes reals, com aquest cas, propers al sector on
ens desenvolupem professionalment.

1.3. Enfocament i mètode seguit
Pel desenvolupament del programari s’utilitzarà la tecnologia
d’Orientació a Objectes (OO). Encara que no sapiguem el llenguatge que
s’emprarà en la fase d’implementació, això només repercutirà en què
farem servir una sintaxi més general a l’hora de definir les classes, els
seus atributs i mètodes.
La principal raó de fer servir la POO (Programació Orientada a Objectes)
és per l’ús de la interfície gràfica, doncs la majoria de llenguatges que
donen suport per aquesta interfície ho fan mitjançant POO. Evidentment
la reutilització del programari també és una altra bona raó.
Pel fet de fer servir el desenvolupament orientat a objectes, en totes dos
etapes farem servir la notació orientada a objectes més àmpliament
acceptada l’UML. En l’etapa de disseny emprarem, a més, la notació de
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fitxes CRC (Classe-Responsabilitat-Col·laboració) per la descripció de
les classes.

1.4. Planificació
Les tasques durant l’anàlisi.
1) Obtenció del document d’especificació.
2) Model del domini.
3) Model del negoci.

a. Diagrama de casos d’ús.
b. Diagrames de col·laboració.

4) Especificació formal dels casos d’ús.

Les tasques durant el disseny.
1) Disseny arquitectònic.

a. Establiment de la configuració.
b. Establiment dels subsistemes.

2) Disseny dels casos d’ús.
3) Disseny de la persistència.
4) Especificació de les classes

a. Fitxes CRC.
5) Disseny de les jerarquies d’excepcions.
6) Disseny dels subsistemes.
7) Disseny de la interfície d’usuari.

1.5. Productes obtinguts
Tractant-se de les primeres fases del procés de desenvolupament de
programari els productes obtinguts que destacarem són:

• El diagrama entitat-relació com a primera aproximació a
l’estructura que ha de tenir la base de dades i que en fases
posteriors s’acabarà afinant.

• L’especificació de les classes, per poder sospesar la seva
dificultat a l’hora de planificar la implementació.

• Les pantalles obtingudes en la tasca de disseny de la interfície
d’usuari. Bàsiques per començar la implementació de les classes
que han de visualitzar les pantalles i entenem que també són una
bona referència per què el client pugui mesurar si el programari
s’ajusta a les seves expectatives.

Reservem en l'apartat de les conclusions una taula comparativa entre la
directiva 21CFR Part 11i l’aplicació magaLab.

2. Anàlisi
2.1. Document d’especificació

2.1.1. Descripció general
El sistema d’informació magaLab vol ser un sistema informàtic
mitjançant el qual es pugui emmagatzemar i gestionar les valoracions
que és realitzen amb un valorador.

L’aplicació constarà d'un programa tipus client/servidor i podrà ser
executat en un nombre determinat d’ordinadors. Tots els ordinadors
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hauran d’estar connectats en xarxa (local o Internet) amb un ordinador
central que emmagatzemarà les dades. Evidentment l’aplicació també es
podrà executar en un sol ordinador.

Els valoradors podran anar acompanyats per un mostrejador (Sampler) o
canviador automàtic de mostres, aquest aparell permet al valorador
disposar de les mostres de manera consecutiva sense la intervenció de
l’operari, aquest només les ha de distribuir al principi de la valoració.

La transferència de les dades necessàries per realitzar la valoració i el
resultat d’aquesta seran traspassats entre el valorador i l’ordinador
corresponent a través del canal sèrie RS232.

L’aplicació també ha de contemplar la possibilitat de tenir connectada
una balança en un dels ordinadors del sistema, per tal de poder transferir
els pesos de les mostres de manera automàtica. Aquesta connexió
també serà del tipus RS232.

L’aplicació permetrà complir, en el que sigui possible, les especificacions
que els laboratoris d’anàlisis, les indústries farmacèutiques i les
indústries químiques han adoptat com estàndards com són les
especificacions de la FDA (Food and Drugs Administration) en el seu
document “21 CFR part 11 electronics record” i les GLP (Good
Laboratory Practices).

Les valoracions i d’altres dades del sistema s’hauran de poder imprimir i
aquests informes hauran de contemplar, a part del contingut propi, un
peu de document amb la dada d’impressió, l’usuari que l’ha sol·licitat i
qui ha de revisar la informació.
Totes les modificacions o esborrades de dades han de requerir una
signatura, una justificació de l’acció i evidentment que la persona hi
estigui autoritzada. En qualsevol cas les dades noves i velles quedaran
en l’auditoria.

El programa estarà compost de cinc subsistemes clarament diferenciats.
1) Subsistema Administració
Aquest subsistema tindrà un seguit d’opcions per a fer el manteniment
de l’estructura de l’aplicació. Només hi podrà accedir-hi l’administrador
i el grup d’usuaris que tingui els privilegis adequats activats. Les
opcions que tindrà seran les de manteniment de grups d’usuaris,
usuaris, valoradors i balança. Aquesta gestió serà bàsicament crear,
consultar, modificar i esborrar.
El subsistema tindrà la gestió de l’auditoria que constarà de les
funcions de consulta, impressió, i la realització de còpies de seguretat
(back-up), també a traves d’aquest subsistema s’hi tindrà accés als
paràmetres globals per configurar el sistema.
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2) Subsistema de gestió de metòdiques, productes i series de
mostres

Aquest subsistema serà el que permetrà el manteniment de
metòdiques, productes i series de mostres, només hi disposaran
d’aquesta opció els usuaris amb el privilegi corresponent. Les opcions
seran crear, modificar imprimir i esborrar.

3) Subsistema de seguiment de valoracions
Aquest subsistema serà l’encarregat de gestionar el seguiment de les
valoracions un cop realitzades, les opcions seran consultar, imprimir i
exportar. La cerca de les valoracions desitjades és farà a traves d’un
filtre de cerca que permetrà discriminar les valoracions per les seves
característiques particulars com poden ser codi, procedència, data de
realització, metòdica emprada, tipus de resultat, etc.

4) Subsistema de connexió amb un valorador
Aquest subsistema serà l’encarregat de gestionar la comunicació amb
el valorador corresponent. D’aquest subsistema n’ha d’haver un per
cada valorador connectat a l’ordinador corresponent.
El subsistema tindrà les funcions que té el valorador i que és
considerin necessàries, per la gestió remota d’aquest. Un exemple
d’aquesta funció és la calibració dels sensors, aquesta implica l’inici del
procés de calibració i la recepció dels resultats d’aquesta per tal de
disposar d’ells per posteriors consultes que permetin fer un seguiment
dels sensors.
Aquest subsistema també s’encarregarà de la recepció de les dades,
que durant i al final de l'anàlisi realitza el valorador. Així com de
permetre disposar d’una consulta de les valoracions pendents.

5) Subsistema de gestió de pesos
Aquest subsistema només serà operatiu en el cas de tenir la balança
donada d’alta, serà l’encarregat d'emmagatzemar els pesos que la
balança enviarà i tenir-los disponibles quan una valoració els necessiti.

2.1.2. Descripció dels processos
1) Introducció d’una metòdica
Caldrà seleccionar d’una llista de plantilles amb les característiques de
les diferents metòdiques que s’hauran de completar amb les
característiques particulars de la valoració. Aquestes seran el nom per
identificar-la, les opcions de preparació de la mostra com poden ser
addicions addicionals de reactius a traves de bombes, l’ajust del volum
de la mostra, un temps d'agitació. Tipus de control, per especificar la
forma d’aproximació al final de la valoració. El resultat amb una sèrie
de fórmules definides amb les seves unitats i la possibilitat de poder
introduir la formula i les unitats que és vulgui.
Finalment un camp de text per poder afegir la descripció o els
comentaris de la metòdica.
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2) Introducció d’una sèrie
El procés consistirà en la introducció d’un nom per identificar la nova
sèrie, l’assignació del producte de la sèrie, de l’anàlisi que s’aplicarà,
del nombre de mostres que formaran la sèrie, de si caldrà realitzar el
càlcul estadístic de la sèrie. Si la sèrie és realitzarà amb un canviador
de mostres automàtic caldrà seleccionar la posició d’inici i la neteja
automàtica dels sensors.
3) Realització d’una valoració
Les mostres s’identificaran amb un determinat producte que estarà
donat d’alta en l’aplicació.
La fitxa d’entrada tindrà tots els camps especificats en el producte i
que l’usuari haurà de complimentar. Aquesta fitxa tindrà camps del
tipus “combo box” configurats per l’administrador o persona autoritzada
per tal de poder identificar millor la mostra. Un dels camps serà el tipus
d’anàlisis que podem fer amb aquell producte. La fitxa també ens
indicarà el valorador encarregat de fer la valoració.
La valoració és podrà executar de manera immediata o bé podrà anar
a la llista de valoracions pendents.
A l'executà  la valoració, primer caldrà la confirmació que la mostra ja
està al vas de fer les valoracions.
Duran la valoració el valorador podrà enviar els punts d’aquesta per
poder graficar–la. Al final d’aquesta, el valorador enviarà el resultat que
quedarà emmagatzemat a la base de dades.
4) Realització d’una calibració
L’opció de calibració serà particular de cada valorador, doncs segons
el tipus de valorador no caldrà realitzar aquest procés.
L’usuari haurà de comptar amb els privilegis adequats per realitzar
aquest procés, un cop s’ha indicat al valorador que volem realitzar una
calibració de sensors caldrà anar seguint els passos que aquesta anirà
indicant. Podem diferenciar dos maneres de realitzar la calibració una
de manual i un altre d’automàtica amb l’ajuda del canviador de
mostres.
La calibració manual consistirà bàsicament en anar posant les
diferents dissolucions tampó que l’instrument requereix per realitzar la
calibració. Com aquesta operativa requereix està davant del valorador,
els passos s’indicaran tant en la pantalla de l’ordinador com la del
valorador, per si la proximitat permet confirmar els passos des de
l’ordinador.
La calibració automàtica és diferencia en què posarem totes les
dissolucions tampó que necessitem en el canviador automàtic.
Confirmarem que tot està preparat i seguidament el valorador anirà
prenent les solucions patró de manera automàtica.
Els resultats en tots dos casos serà emmagatzemat a la base de
dades.
5) Realització d’una sèrie
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S’ha de seleccionar de les series definides prèviament la que és vol
realitzar, aquesta tindrà tots els paràmetres que la caracteritzen
especificats i només caldrà definir els particulars com poden ser el
codi, la procedència i el pes si cal de cada una de les mostres que
formen la sèrie, seguidament caldrà indicar si és vol iniciar el procés de
manera immediata o és vol afegir la sèrie a la llista de valoracions
pendents. En qualsevol dels dos casos un cop iniciat el procés és
podran anar realitzant les valoracions de manera consecutiva, poden
intercalar d’altres mostres pel mig, fins que totes les valoracions de la
sèrie s’hagin realitzat, aquesta romandrà en la llista de valoracions
pendents.
Les sèries poden resultar molt útils quan el valorador té connectat un
canviador de mostres automàtic, encara que de manera manual també
es podran fer servir.

2.1.3. Funcionalitat dels subsistemes
1) Subsistema Administració

a) Grups d’usuaris
Aquesta opció permetrà de fer les altes, baixes i modificacions
dels diferents grups d’usuaris.
• Altes de grups d’usuaris.
Aquesta opció permetrà la creació d’un grup d’usuaris que
s’identificarà per un nom i que tindrà una sèrie de privilegis dins
l’aplicació.
Uns possibles privilegis podrien ser.

Alta, baixa i modificació de grups.
Alta, baixa i modificació d’usuaris.
Alta, baixa i modificació de valoradors.
Alta, baixa i modificació de la balança.
Identificació de les mostres.
Impressió de valoracions.
Exportació de dades de valoracions.
Execució de valoracions.
Calibració dels sensors dels valoradors.

• Baixes de grups d’usuaris.
Aquesta opció permetrà d’eliminar un grup d’usuaris, sempre que
el grup no tingui cap usuari assignat.
• Modificacions de grups d’usuaris.
Aquesta opció permetrà modificar els paràmetres, nom i privilegis,
que configuren els diferents grups d’usuaris.

b) Usuaris
Aquesta opció permetrà de fer les altes, baixes i modificacions
dels usuaris
• Altes d’usuaris
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Aquesta opció permetrà la introducció dels diferents atributs que
identificaran els usuaris com poden ser el nom i cognoms i
l’assignació a un grup determinat. Altres atributs poden ser un
nombre d’identificació personal (PIN o ID) i una contrasenya amb
temps de validés i llargada definible. Així com no permetre que un
usuari repeteixi la contrasenya un cop ja l’usada.
• Baixes d’usuaris
Aquesta opció permetrà d’eliminar un usuari de l’aplicació. És
mostrarà la llista d’usuaris donats d’alta i es podrà triar un. És
demanarà conformitat.
• Modificacions d’usuaris
Aquesta opció permetrà de modificar les dades dels usuaris
donats d’alta.

c) Valoradors
Aquesta opció permetrà de fer les altes, baixes i manteniment dels
valoradors.
• Altes de valoradors
Aquesta opció permetrà la introducció de les dades que
caracteritzaran un valorador, com poden ser, el nom, el nombre
de sèrie del fabricant, el canal de comunicació sèrie on està
connectat i els paràmetres de connexió (bps, paritat, longitud de
paraula i bits de parada).
• Baixes de valoradors
Aquesta opció permetrà eliminar un valorador de l’aplicació.
És mostrarà la llista dels valoradors donats d’alta i d’aquesta és
podrà triar un, és demanarà conformitat.
• Modificacions de valoradors
Aquesta opció permetrà de modificar alguna de les dades del
valorador.

d) Balança
Aquesta opció permetrà de fer l’alta, baixa i modificacions dels
paràmetres de la balança.
• Alta de la balança
Aquesta opció permetrà configurar la connexió de la balança amb
l’aplicació.
• Baixa de la balança
Aquesta opció permetrà esborrar la balança de l’aplicació.
• Modificació de la balança
Aquesta opció permetrà modificar les dades de configuració de la
connexió amb la balança.

e) Auditoria
Aquesta opció permetrà fer consultes, impressions, i copies de
seguretat de les dades de l’auditoria,
• Consulta de l’auditoria
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Aquesta opció permetrà consultar les accions que s’han auditat en
el sistema.
• Impressió de l’auditoria
Aquesta opció permetrà imprimir les dades de l’auditoria.
• Copia de seguretat de l’auditoria
Aquesta opció permetrà copiar les dades de l’auditoria cap un
altre suport per tal de tenir-ne una copia de seguretat.

2) Subsistema de gestió de metòdiques i de productes
a) Metòdiques
Aquesta opció permetrà donar d’alta, de baixa i fer les
modificacions de les metòdiques que l’aplicació podrà
emmagatzemar.

• Altes de metòdiques.
Aquesta opció permetrà la introducció de les dades o paràmetres
que caracteritzen una valoració o un determinat anàlisi, com
poden ser la preparació i el volum de la mostra,  el càlcul a
realitzar per obtenir el resultat desitjat, el volum de reactiu valorant
màxim a gastar,  les unitats de mesura de la reacció química, etc.
El resultat és podrà acotar amb uns valors de mínima i màxima
per tal de poder acceptar o rebutjar una determinada mostra.
També han de disposar d'unes línies per comentaris.

• Baixes de metòdiques.
Aquesta opció permetrà esborrar una metòdica de l’aplicació.

• Modificacions de metòdiques.
Aquesta opció permetrà de modificar alguna de les dades d’una
metòdica.

b) Productes
Aquesta opció permetrà donar d’alta, de baixa i fer les
modificacions dels productes. Un producte permetrà identificar les
mostres que el laboratori vulgui analitzar.

• Altes de productes.
Aquesta opció permetrà donar d’alta un producte. Les diferents
dades que permetran definir un producte seran el nom, la
metòdica que cal utilitzar, el valorador per analitzar-la, un codi, un
lot, un proveïdor o client, la procedència de la mostra, etc.

• Baixes de productes.
Aquesta opció permetrà esborrar un producte de l’aplicació.

• Modificació de productes.
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Aquesta opció permetrà de modificar alguna de les dades d’un
producte.

3) Subsistema de seguiment de valoracions
a) Consulta de valoracions
Aquesta opció permetrà consultar les valoracions
emmagatzemades. La consulta és realitzarà a traves d’un filtre de
cerca que ens permetrà fer una selecció de les valoracions que
volem consultar. Com a resultat tindrem una llista de les
valoracions que compleixen les condicions del filtre i aquesta llista
ens permetrà seleccionar-ne una o més per la seva consulta o
impressió.

b) Modificació de valoracions
Aquesta opció permetrà modificar alguns dels camps de la
valoració un cop feta. Aquests camps dependran del tipus de
valoració.

c) Eliminació de valoracions
Aquesta opció permetrà eliminar una valoració de la llista de
valoracions fetes.

d) Exportació de valoracions
Aquesta opció permetrà, a l’usuari autoritzat, passar dades d’una
valoració a altres aplicacions. La idea és fer-ho a través del
“copiar i enganxar” (copy&paste) del sistema operatiu.

4) Subsistema de connexió amb un valorador
a) Calibració de sensors
Aquesta opció permetrà a l’usuari autoritzat realitzar el procés de
calibració de sensors.

b) Consulta de calibracions
Aquesta opció permetrà a l’usuari autoritzat realitzar la consulta
de les calibracions realitzades en aquell valorador. LA consulta
contarà amb un filtre per tal de poder realitzar la consulta d’una
manera molt més eficient.

2.1.4. Resum esquemàtic
1) Definició dels grups d'usuaris.
2) Introducció dels usuaris que tindran accés al sistema.
3) Introducció de les metòdiques necessàries per realitzar les

anàlisis.
4) Introducció dels valoradors que estan connectats al sistema.
5) Introducció dels productes.
6) Introducció de les series.
7) Introduir el pes d’una mostra.
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a. Introducció manual. Quan el sistema demana el pes, aquest
és introduït mitjançant el teclat.

b. Introducció automàtica. El pes és enviat des de la balança i
passa a una llista de pesos per assignar. Quan el sistema li cal
un pes mostra aquesta llista per tal de poder-ne seleccionar un
i així el pes passaria de manera automàtica de la llista per
assignar a la de la mostra corresponent.

8) Realitzar una calibració immediatament.
a. Identificar la mostra amb un producte.
b. Complimentar la fitxa d’entrada segons el producte triat.
c. Introduir el pes si cal. (També és podrà introduir més tard).
d. Indicar la forma d’execució immediata.
e. Confirmació d’entrada. (S’indica el valorador encarregat de fer

l’anàlisi, i s’espera la confirmació que la mostra ja està
preparada en el vas per fer la valoració).

f. Confirmació que la mostra ja està preparada. (L’ordre d’inici de
valoració és enviat al valorador corresponent).

g. El valorador fa l’anàlisi i envia el resultat.
h. La valoració s’afegeix a la llista de valoracions fetes.

9) Posar una valoració a la llista de pendents.
a. Identificar la mostra amb un producte.
b. Complimentar la fitxa d’entrada segons el producte triat.
c. Introduir el pes si cal. (També és podrà introduir més tard).
d. Indicar que la valoració passa a la llista de valoracions

pendents.
10)  Realitzar una valoració de la llista de valoracions pendents.

a. És selecciona la valoració que és vol començar.
b. Confirmació d’entrada. (S’indica al valorador encarregat de fer

l’anàlisi, i s’espera la confirmació que la mostra ja està
preparada en el vas per fer la valoració).

c. El valorador fa l’anàlisi i envia el resultat.
d. La valoració s’afegeix a la llista de valoracions fetes.

11)  Realitzar una sèrie de valoracions de manera immediata.
a. Seleccionar la sèrie que volem realitzar de la llista de series

introduïdes al sistema.
b. Complimentar la fitxa de cada una de les mostres que

conformen la sèrie. (Introducció del pes si cal).
c. Indicar la forma d’execució immediata.
d. Confirmació d’entrada. (S’indica el valorador encarregat de fer

l’anàlisi, i s’espera la confirmació que la mostra ja està
preparada en el vas per fer la valoració).

e. El valorador fa l’anàlisi i envia el resultat.
f. La valoració s’afegeix a la llista de valoracions fetes.
g. Es repeteixen els passos d, e, f fins que la sèrie és

completada.
12)  Posar una sèrie de valoracions a la llista de valoracions

pendents.
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a. Seleccionar la sèrie que volem realitzar de la llista de series
introduïdes al sistema.

b. Complimentar la fitxa de cada una de les mostres que
conformen la sèrie. (Introducció del pes si cal).

c. Indicar que la sèrie passa a la llista de valoracions pendents.
13)  Realitzar una sèrie de la llista de valoracions pendents.

a. És selecciona la sèrie que és vol realitzar.
b. Confirmació d’entrada. (S’indica el valorador encarregat de fer

l’anàlisi, i s’espera la confirmació que la mostra ja està
preparada en el vas per fer la valoració).

c. El valorador fa l’anàlisi i envia el resultat.
d. La valoració s’afegeix a la llista de valoracions fetes.
e. Es repeteixen els passos b, c, d fins que la sèrie és

completada.
14)  Realitzar una calibració de sensors.

a. Confirmació d’entrada del primer patró. (S’espera la
confirmació que la primera solució patró està preparada).

b. El valorador inicia la mesura i envia el final de la mateixa.
c. Confirmació d’entrada del segon patró. (S’espera la

confirmació que la segona solució patró està preparada).
d. El valorador inicia la mesura i envia el final de la mateixa.
e. Si la calibració és de dos solucions el valorador envia el

resultat de la mateixa. Si no és repetiran els passos c i d per la
tercera solució.

f. Els resultats de la calibració passaran a la llista de calibracions
fetes.

2.1.5. Recursos necessaris
Podem diferenciar dos configuracions diferents.

1) Amb un sol ordinador amb un o més valoradors i/o una balança
connectats. Amb el programa magaLab i el programa servidor de
la base de dades instal·lats.

Figura 1. Configuració bàsica
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2) Amb un o més ordinadors, amb el programa magaLab instal·lat,
que seran els que tindran els valoradors i la balança connectats. I
un altre ordinador amb el programa servidor de la base de dades.

Figura 2. Configuració en xarxa

La comunicació entre els valoradors i l’ordenador és farà a traves de la
interfície RS232C que el valorador porta de sèrie i l’ordinador haurà de
contemplar. Això no ha de ser cap problema, doncs la majoria de PC’s
porten com a mínim dos ports sèrie RS232C de manera estàndard. Una
altra alternativa és utilitzar un cable adaptador USB-RS232C, doncs la
tendència avui dia en el món del PC és augmentar el nombre de ports
USB i disminuir el nombre de ports RS232C. A més la connexió USB és
molt fàcilment ampliable mitjançant un “hub”. Des del punt de vista del
programa, fer servir l’USB tampoc no representa cap problema, doncs
aquests adaptadors compten amb un “driver” que adapta el canal USB
com un canal RS232 pel programa.

2.1.6. Extensibilitat de magaLab
Opcions que es creuen interessants per a afegir a l’aplicació, tot i que
queden fora de l’abast del projecte a causa de les limitacions de temps.

1) Codis de barres
Possibilitat en un futur de poder imprimir la identificació de la mostra en
codi de barres i amb una etiqueta adhesiva per tal d’evitar confusions
en la identificació de mostres en el valorador, aquest ja permet la
connexió d’un lector de codi de barres.
2) Estadístiques de valoracions
Ampliar les opcions de la realització d’estadístiques més enllà de les
sèries. Possibilitat de fer estadístiques sobre les valoracions
seleccionades a traves d’un filtre amb diferents tipus de criteris com
poden ser per exemple: tipus de metòdiques, per diferents dates, etc.
També és contemplarà la possibilitat de representar aquestes
estadístiques en gràfics.



20

3) Revaluació gràfica de valoracions fetes
La possibilitat de poder revaluar els resultats de les valoracions
mitjançant mètodes gràfics, com poden ser: Tubbs, tangents,
segmentades, extrapolació i manual.
4) Signatures electròniques
Tots els canvis podran ser guardats amb la signatura digital de l’usuari
que els ha realitzat. La signatura digital també es podrà posar als
documents que es vulguin extreure en format electrònic.
5) Terminals de pantalla tàctil
Crear una versió de l’aplicació client més lleugera per incorporar-la a
terminals de pantalla tàctil. Aquests terminals són els més idonis quan
els valoradors i l’aplicació passen del laboratori a les sales de
fabricació per realitzar els controls de qualitat a peu de planta.
La variació del programa principalment hauria de basar-se en el
subsistema de connexió amb el valorador i del de gestió de pesos i
hauria de contemplar la singularitat de la comunicació amb l’usuari a
traves de la pantalla tàctil.

2.2. Model del domini
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Figura 3. Diagrama del model del domini
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Figura 4. Diagrama d’entitats

2.3. Model del negoci
2.3.1. Diagrama de casos d’us
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Figura 5. Diagrama de casos d’ús

2.3.2. Diagrames de col·laboració
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:Grup

Administrador :Grup

Crear grup

Consultar grup
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Gestió Producte
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Figura 6. Diagrames de col·laboració

2.4. Casos d’ús
2.4.1. Actors
Administrador. Té sis papers principals, la identificació i gestionar els
grups d’usuaris, els usuaris, els valoradors, la balança i l’auditoria.
Usuari. El seu paper depèn dels atributs assignats al grup el qual
pertany, pot tenir vuit papers principals a part dels de l’administrador. La
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identificació, la gestió de metòdiques, la gestió de productes, la gestió de
series de mostres, la gestió de les valoracions fetes, començar una
valoració i començar una sèrie.
Valorador. Té dos papers, fer una valoració i fer una calibració.
Balança. Té un paper, enviar el pes de la mostra.
2.4.2. Cas d’ús ‘Identificar-se’

Administrador
o

 Usuari

Identificar usuari

Figura 7. Diagrama del cas d’ús ‘Identificar-se’

1) Funcionalitat
Comprovar si l’usuari té l’autorització a realitzar l’operació sol·licitada.
Actors: Usuari del sistema. Administrador o usuari en general.
Paper dins el treball de l’usuari: És una de les operacions
freqüents de l’usuari.
Precondició: Cap.
Postcondició: L’usuari té accés a l’operació que ha sol·licitat si la
identificació és correcte.
Descripció: L’usuari sol·licitat realitzar una operació i el sistema
mostra la finestra d’identificació. L’usuari entra el seu ID o PIN i la
seva contrasenya i prem el boto de confirmació. El sistema valida la
informació a la base de dades i si és correcte, dona accés a
l’operació sol·licitada.
Si l’usuari entra un ID o PIN no reconegut a la base de dades, el
sistema traurà un missatge indicant-ho i tornarà a la finestra
d’identificació.
Si l’usuari entra una contrasenya incorrecta, el sistema traurà un
missatge indicant-ho i tornarà a la finestra d’identificació.
Si l’usuari entra una contrasenya incorrecta tres vegades, el sistema
mostrarà una finestra informant a l’usuari que el seu accés al sistema
ha quedat denegat i que és posi en contacte amb l’administrador.

2) Diagrama de col·laboració

Administrador
o

 Usuari

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

8:Donar
Informació

:Identificar
:Identificació

1:Identificar

2:Identificar

3:Crear

4:Crear
5:Donar dades

7:Crear

6:Donar dades

:PantallaIdentificació

Figura 8. Diagrama de col·laboració ‘Identificar-se’
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2.4.3. Cas d’ús ‘Gestió dels grups d’usuaris’

Crear grup Consultar grup

Modificar grupEsborrar grup

Administrador
Figura 9. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió dels grups d’usuaris’

1) Funcionalitat
Crear, modificar, esborrar o consultar un grup a la base de dades.

Actors: Administrador.
Paper dins el treball de l’administrador: El fa servir
ocasionalment per crear un nou grup de treball o esborrar o
modificar-ne els privilegis d’algun grup existent.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha d’estar identificat com administrador. El
grup no és a la base de dades en cas de creació. El grup hi ha de
ser en la resta de funcions. En l’operació d’esborrar un grup, aquest
no ha de tenir cap usuari assignat.
Postcondició: El grup queda incorporat a la base de dades en cas
de creació. En cas de modificació, eliminació i consulta s’efectua
l’operació o s’emet un missatge explicatiu de les raons les quals no
s’ha pogut portar a terme.
Descripció: En cas de creació, l’administrador introdueix el nom del
grup i selecciona els privilegis que tindrà el nou grup. En l’operació
de modificar l’administrador podrà canviar el nom i els privilegis del
grup seleccionat.
Observacions: Els privilegis seran una llista d’accions definides
que l’aplicació contempla i no és preveu la possibilitat d’afegir nous
privilegis un cop l’aplicació quedi tancada.

2) Diagrames de col·laboració

Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:Grup

:PantallaError

1:Crear grup

2:Crear grup

3:Crear

:CrearGrup4:Crear5:Donar dades

:PantallaCrearGrup 6:Donar dades

7:Crear
8:Donar

Informació
:Grup

:CrearAuditoria

3:Crear

Figura 10. Diagrama de col·laboració ‘Crear grup d’usuaris’
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Administrador

:Gestor Menu

:Menu
3:Crea

:PantallaError

:PantallaConsultaGrup

5:Crear

6:Dona dades
7:Dona dades

:Grup

1:Consultar
grup

2:Consultar grup

4:Consultar

:ConsultarGrup

8:Crear9:Donar
Informació

Figura 11. Diagrama de col·laboració ‘Consultar grup d’usuaris’

Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

:Grup

:Grup

1:Modificar
grup

3:Crear

:ModificarGrup

4:Consultar:PantallaModificarGrup
8:Donar dades 9:Donar dades

5:Crear6:Donar dades7:Donar dades

11:Crear

12:Donar
Informació

10:Modificar

2:Modificar grup

Figura 12. Diagrama de col·laboració ‘Modificar grup d’usuaris’

Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

:Grup

:Grup

3:Crear

4:Consultar
8:Donar dades 9:Donar dades

5:Crear6:Donar dades7:Donar dades

1:Esborrar
grup

2:Esborrar grup

14:Esborrar10:Crear

11:Donar
Informació

12:Crear

13:Donar
Informació

:PantallaAvis

:PantallaEsborrarGrup

:EsborrarGrup

Figura 13. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar grup d’usuaris’

2.4.4. Cas d’ús ‘Gestió dels usuaris’

Gestió Usuaris

Crear usuari Consultar usuari

Modificar usuariEsborrar usuari

Administrador

Figura 14. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió dels usuaris’
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1) Funcionalitat
Crear, modificar, esborrar o consultar les dades d’un usuari a la base
de dades.
Actors: Administrador.
Paper dins el treball de l’administrador: És un cas d’ús esporàdic
dins del treball de l’administrador.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha d’estar identificat com administrador o tenir
el privilegi activat. L’usuari no és a la base de dades en cas de
creació. L’usuari hi ha de ser en la resta de funcions.
Postcondició: L’usuari queda incorporat a la base de dades en cas
de creació. En cas de modificació, eliminació i consulta s’efectua
l’operació o s’emet un missatge explicatiu de les raons les quals no
s’ha pogut dur a terme.
Descripció: En cas de creació, l’administrador introdueix el nom i
cognoms de l’usuari, un codi o nom d’identificació (ID o PIN) i una
contrasenya i l’assigna a un grup de treball.

2) Diagrames de col·laboració

Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

8:Donar
Informació

:Usuari

1:Crear
usuari

2:Crear usuari

3:Crear

:CrearUsuari

4:Crear
5:Donar dades

6:Donar dades

:PantallaCrearUsuari

7:Crear

Figura 15. Diagrama de col·laboració ‘Crear usuari’

Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

:Usuari

1:Consultar
usuari

2:Consultar usuari

3:Crear

:ConsultarUsuari

4:Consultar

5:Crear

6:Donar dades
7:Donar dades

:PantallaConsultarUsuari

8:Crear
9:Donar
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Figura 16. Diagrama de col·laboració ‘Consultar usuari’
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Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

:Usuari

:Usuari

1:Modificar
usuari

2:Modificar usuari

3:Crear

:ModificarUsuari
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:PantallaModificarUsuari
9:Donar dades

5:Crear6:Donar dades7:Donar dades

11:Crear
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10:Modificar

Figura 17. Diagrama de col·laboració ‘Modificar usuari’

Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

3:Crear

4:Consultar
8:Donar dades 9:Donar dades

5:Crear6:Donar dades7:Donar dades

14:Esborrar10:Crear

11:Donar
Informació

12:Crear

13:Donar
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:PantallaAvis

1:Esborrar
usuari

2:Esborrar usuari

:PantallaEsborrarUsuari

:EsborrarUsuari
:Usuari

:Usuari

Figura 18. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar usuari’

2.4.5. Cas d’ús ‘Gestió dels valoradors’

Crear valorador Consultar valorador

Modificar valoradorEsborrar valorador

Gestió de Valoradors

Administrador

Figura 19. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió dels valoradors’

1) Funcionalitat
Crear, modificar, esborrar o consultar un valorador a la base de
dades.
Actors: Administrador.
Paper dins el treball de l’administrador: És un cas d’ús esporàdic
dins del treball de l’administrador.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha d’estar identificat com administrador o ha
de tenir els privilegis corresponents. El valorador no és la a base de
dades en cas de creació. El valorador hi ha de ser en la resta de
funcions. En el cas d’esborrar el valorador no ha d’estar connectat a
l’aplicació.
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Postcondició: El valorador queda incorporat a la base de dades en
cas de creació. En cas de modificació, eliminació o consulta s’efectua
l’operació corresponent o s’emet un missatge explicatiu de les raons
les quals no s’ha pogut portar a terme.
Descripció: En cas de creació, l’administrador introdueix el numero
de sèrie i el nom d’identificació del valorador i l’hi assigna un canal de
comunicació i l’hi defineix els paràmetres de comunicació.

2) Diagrames de col·laboració

Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

:Valorador

1:Crear
valorador

2:Crear valorador

3:Crear

4:Crear

5:Donar dades

6:Donar dades
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8:Donar
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Figura 20. Diagrama de col·laboració ‘Crear valorador’
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Figura 21. Diagrama de col·laboració ‘Consultar valorador’

Administrador
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12:Donar
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Figura 22. Diagrama de col·laboració ‘Modificar valorador’



29

Administrador
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Figura 23. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar valorador’

2.4.6. Cas d’ús ‘Gestió de la balança’

Administrador

Gestió Balança
Crear balança

Consultar balança

Modificar balança
Esborrar balança

Figura 24. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió de la balança’

1) Funcionalitat
Crear, modificar, esborrar o consultar una balança a la base de
dades.
Actors: Administrador i usuaris amb els privilegis corresponents.
Paper dins el treball de l’administrador: És un cas d’ús esporàdic
dins del treball de l’administrador.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha d’estar identificat com administrador o ha
de tenir els privilegis corresponents. La balança no és la a base de
dades en cas de creació i no n’hi ha cap més donada d’alta. La
balança hi ha de ser en la resta de funcions.
Postcondició: La balança queda incorporat a la base de dades en
cas de creació. En cas de modificació, eliminació o consulta s’efectua
l’operació corresponent o s’emet un missatge explicatiu de les raons
les quals no s’ha pogut portar a terme.
Descripció: En cas de creació, l’administrador introdueix el numero
de sèrie i el nom d’identificació de la balança i l’hi assigna un canal
de comunicació i l’hi defineix els paràmetres de comunicació.

2) Diagrames de col·laboració
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Administrador

:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

8:Donar
Informació

:PantallaCreaBalança
:Balança

1:Crear
balança

2:Crear balança

3:Crear
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Figura 25. Diagrama de col·laboració ‘Crear balança’
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Figura 26. Diagrama de col·laboració ‘Consultar balança’
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Figura 27. Diagrama de col·laboració ‘Modificar balança’
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Figura 28. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar balança’
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2.4.7. Cas d’ús ‘Auditoria’

Consultar auditoria

Copia de seguretat
de l'auditoria

Imprimir auditoria

Auditoria

Administrador

Figura 29. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió de l’auditoria’

1) Funcionalitat
Consultar, imprimir o realitzar copies de seguretat de l’auditoria que
és fa al sistema.
Actors: Administrador i Usuaris amb els privilegis corresponents.
Paper dins el treball de l’administrador: És un cas d’ús esporàdic
dins del treball dels usuaris autoritzats.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha de tenir els privilegis corresponents.
Descripció: Per consultar i imprimir l’auditoria hi haurà la possibilitat
d’utilitzar un filtre de cerca per tal de poder acotar les dates.

2) Diagrames de col·laboració
:Gestor Menu

:Menu

:PantallaError

:Auditoria

1:Consultar
Auditoria

2:Consultar auditoria

3:Crear

:ConsultarAuditoria
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5:Crear

6:Donar dades
7:Donar dades
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8:Crear
9:Donar

Informació

Usuari

Figura 30. Diagrama de col·laboració ‘Consultar Auditoria’
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Figura 31. Diagrama de col·laboració ‘Imprimir Auditoria’
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:Gestor Menu
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:PantallaError
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2:Copia de seguretat

3:Crear
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:PantallaCopiaSeguretat

8:Donar
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Figura 32. Diagrama de col·laboració ‘Copia de seguretat de l’Auditoria’

2.4.8. Cas d’ús ‘Gestió de metòdiques’
Gestió Metòdiques

Crear metòdica Consultar metòdica

Modificar metòdicaEsborrar metòdica

Usuari

Figura 33. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió de metòdiques’

1) Funcionalitat
Crear, modificar, esborrar o consultar una metòdica a la base de
dades.
Actors: Usuaris amb els privilegis corresponents.
Paper dins el treball dels usuaris: És un cas d’ús esporàdic dins
del treball dels usuaris autoritzats.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha de tenir els privilegis corresponents. La
metòdica no és la a base de dades en cas de creació i no n’hi ha cap
més donada d’alta. La metòdica hi ha de ser en la resta de funcions.
Postcondició: La metòdica queda incorporada a la base de dades
en cas de creació. En cas de modificació, eliminació o consulta
s’efectua l’operació corresponent o s’emet un missatge explicatiu de
les raons les quals no s’ha pogut portar a terme.
En els casos d’esborrar i modificar caldrà que l’usuari justifiqui i signi
l’operació.
Descripció: En cas de creació, l’usuari introdueix un nom
d’identificació de la metòdica i defineix o selecciona tots els camps
d’especificació de la metòdica, com per exemple el control de la
valoració, la formula per fer el càlcul dels resultats i les unitats
d’aquest.

2) Diagrames de col·laboració
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Figura 34. Diagrama de col·laboració ‘Crear metòdica’
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Figura 35. Diagrama de col·laboració ‘Consultar metòdica’
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Figura 36. Diagrama de col·laboració ‘Modificar metòdica’
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Figura 37. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar metòdica’

2.4.9. Cas d’ús ‘Gestió de productes’

Crear producte Consultar producte

Modificar producteEsborrar producte

Gestió Producte

Usuari

Figura 38. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió de productes’

1) Funcionalitat
Crear, modificar, esborrar o consultar un producte a la base de
dades.
Actors: Usuaris amb els privilegis corresponents.
Paper dins el treball dels usuaris: És un cas d’ús esporàdic dins
del treball dels usuaris autoritzats.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha de tenir els privilegis corresponents. El
producte no és la a base de dades en cas de creació i hi ha de ser en
la resta de funcions.
Postcondició: El producte queda incorporat a la base de dades en
cas de creació. En cas de modificació, eliminació o consulta s’efectua
l’operació corresponent o s’emet un missatge explicatiu de les raons
les quals no s’ha pogut portar a terme.
En els casos d’esborrar i modificar caldrà que l’usuari justifiqui i signi
l’operació.
Descripció: En cas de creació, l’usuari introdueix un nom
d’identificació del producte i defineix o selecciona tots els camps que
permetin identificar el producte, com per exemple el codi, la
procedència, el lot, el proveïdor. També assenyalarà les metòdiques
que és podran realitzar amb el producte i el valorador on és podran
executar.

2) Diagrames de col·laboració



35

Figura 39. Diagrama de col·laboració ‘Crear producte’
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Figura 40. Diagrama de col·laboració ‘Consultar producte’
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Figura 41. Diagrama de col·laboració ‘Modificar producte’
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Figura 42. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar producte’
2.4.10. Cas d’ús ‘Gestió de valoracions fetes’

Gestió de Valoracions fetes

Usuari

Consultar valoració

Modificar valoracióEsborrar valoració

Exportar valoració

Figura 43. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió de valoracions fetes’

1) Funcionalitat
Exportar, modificar, esborrar o consultar una valoració acabada a la
base de dades.
Actors: Usuaris amb els privilegis corresponents.
Paper dins el treball dels usuaris: És un cas d’ús esporàdic dins
del treball dels usuaris autoritzats.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha de tenir els privilegis corresponents. La
valoració ha de tenir l’estat d’acabada.
Postcondició: En qualsevol cas s’efectua l’operació o s’emet un
missatge explicatiu de les raons les quals no s’ha pogut portar a
terme. En els casos d’esborrar i modificar caldrà que l’usuari justifiqui
i signi l’operació.
Descripció: L’usuari pot especificar les condicions de cerca per
poder seleccionar la o les valoracions que vol disposar, a traves d’un
filtre on disposarà dels camps de cerca.
En el cas de l’exportació l’usuari també podrà seleccionar els camps
que és volen exportar.

2) Diagrames de col·laboració
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Figura 44. Diagrama de col·laboració ‘Consultar valoració’
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Figura 45. Diagrama de col·laboració ‘Modificar valoració’
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Figura 46. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar valoració’

Figura 47. Diagrama de col·laboració ‘Exportar valoració’

2.4.11. Cas d’ús ‘Gestió series de mostres’
Gestió series de mostres
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Modificar sèrieEsborrar sèrie

Crear sèrie

Figura 48. Diagrama del cas d’ús ‘Gestió de series de mostres’
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Crear, consultar, modificar o esborrar una sèrie a la base de dades
Actors: Usuaris amb els privilegis corresponents.
Paper dins el treball dels usuaris: És un cas d’ús esporàdic dins
del treball dels usuaris autoritzats.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha de tenir els privilegis corresponents. La
sèrie no ha d’estar en la base de dades en el cas de creació i si hi ha
de ser en els altres casos. En els casos d’esborrar i modificar caldrà
que l’usuari justifiqui i signi l’operació.
Postcondició: La sèrie queda incorporada en el cas de creació. En
cas de modificació, eliminació i consulta s’efectua l’operació
corresponent o s’emet un missatge explicatiu de les raons les quals
no s’ha pogut a terme. En els casos d’esborrar i modificar caldrà que
l’usuari justifiqui i signi l’operació.
Descripció: En el cas de creació, l’usuari introdueix un nom
d’identificació de la sèrie i defineix i selecciona tots els camps
d’especificació de la sèrie, aquests seran el del producte, la
metòdica, el numero de mostres, la incorporació de l’estadística, etc.

2) Diagrames de col·laboració
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Figura 49. Diagrama de col·laboració ‘Crear sèrie’
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Figura 50. Diagrama de col·laboració ‘Consultar sèrie’
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Figura 51. Diagrama de col·laboració ‘Modificar serie’
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Figura 52. Diagrama de col·laboració ‘Esborrar sèrie’

2.4.12. Cas d’ús ‘Fer una calibració de sensors’

Fer una calibració
Usuari Valorador

Començar una
Calibració de Sensors

Figura 53. Diagrama del cas d’ús ‘Fer una calibració de sensors’

1) Funcionalitat
Activar la realització d’una calibració de sensors i fer una calibració.
Actors: Usuaris amb els privilegis corresponents per activar l’activitat
I el valorador per fer la calibració.
Paper dins el treball dels usuaris: És un dels casos d’ús principals
dins del treball dels usuaris autoritzats i del valorador.
Casos d’ús relacionats: Identificar.
Precondició: L’usuari ha de tenir els privilegis corresponents. El
valorador ha de poder tenir aquesta funció contemplada en la seva
operativa.
Postcondició: Un cop el valorador ha començat a realitzar la
calibració, l’usuari ha de seguir les indicacions que l’hi vagi indicant,
tant en la pantalla del valorador com en la del sistema.
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Descripció: L’usuari haurà de confirmar les dades d’identificació dels
sensors o modificar-los si s’han canviat. Aquestes dades juntament
amb el resultat de la calibració seran guardades a la base de dades.

2) Diagrames de col·laboració
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Figura 54. Diagrama de col·laboració ‘Fer una calibració de sensors’

2.4.13. Cas d’ús ‘Fer una valoració’

Usuari

Començar una
Valoració
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Fer una valoració

Figura 55. Diagrama del cas d’ús ‘Fer una valoració’

1) Funcionalitat
Activar i fer una valoració.
Actors: Usuaris amb els privilegis corresponents per activar l’activitat
i el valorador per realització la valoració.
Paper dins el treball dels usuaris: És un dels casos d’ús principal
dins del treball dels usuaris autoritzats i del valorador.
Casos d’ús relacionats: Identificar, introduir un pes.
Precondició: L’usuari ha d’identificar la mostra amb un producte
definit i complimentar la fitxa d’entrada.
Postcondició: El resultat de la valoració passa a la base de dades
com a valoració feta.
Descripció: És complementa la fitxa d’entrada de la valoració, si cal
s’introdueix el pes de la mostra, i seguidament és dona l’ordre
corresponent al valorador perquè comenci la valoració.

2) Diagrames de col·laboració
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Figura 56. Diagrama de col·laboració ‘Fer una valoració’

2.4.14. Cas d’ús ‘Començar una sèrie’
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Figura 57. Diagrama del cas d’ús ‘Començar una sèrie’

1) Funcionalitat
Activar la realització d’una sèrie.
Actors: Usuaris amb els privilegis corresponents per activar l’activitat
i el valorador que realitzar les valoracions que la formen.
Paper dins el treball dels usuaris: És un dels casos d’ús principals
dins del treball dels usuaris autoritzats i del valorador.
Casos d’ús relacionats: Identificar, Introduir pes.
Precondició: La sèrie ha d’estar a la base de dades.
Postcondició: L’estat de cada valoració de la sèrie passarà a feta un
cop s’ha rebut el resultat de la mateixa.
Descripció: És seleccionarà una sèrie de la llista de sèries pendents
I el valorador rebrà les instruccions necessàries per poder realitzar
les valoracions que formen la sèrie.

2) Diagrames de col·laboració
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Figura 58. Diagrama de col·laboració ‘Començar una sèrie’

2.4.15. Cas d’ús ‘Enviar pes’

Balança

Enviar pes

Figura 59. Diagrama del cas d’ús ‘Enviar pes’

1) Funcionalitat
Realització d’una pesada.
Actor: Balança.
Paper dins el treball dels valoradors: És el cas d’ús principal dins
del treball de la balança.
Precondició: L’usuari pesa la mostra amb la balança i dona l’ordre
d’enviar el pes.
Postcondició: El pes rebut és passa a la base de dades a la llista de
pesos pendents d’assignar.

2) Diagrames de col·laboració
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Figura 60. Diagrama de col·laboració ‘Enviar pes’

3. Disseny
3.1. Disseny arquitectònic

3.1.1. Establiment de la configuració de la xarxa
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L’aplicació té dos modalitats de treball:

Mode local. Amb aquesta opció tota l’aplicació està resident amb un sol
ordinador. L’aplicació té limitat el nombre de valoradors a quatre i
solament es permet tenir una balança connectada, més aparells per una
única interfície d’usuari es considera massa embolicada. Tots els
subsistemes que formen l’aplicació són cridats des de la mateixa
interfície d’usuari. La base de dades i el seu servidor s’instal·len de
manera independent.

Mode xarxa. Amb aquesta opció l’aplicació està repartida per diferents
ordinadors, un d’ells té instal·lada la base de dades amb el seu servidor i
pot tenir instal·lada la part d’administració de l’aplicació. A la resta
d’ordinadors s’instal·la l’aplicació amb totes les opcions disponibles i es
comunica amb el servidor de dades a traves de la xarxa. El nombre de
valoradors connectats per ordinador és de quatre i el de balances una.
3.1.2. Establiment dels subsistemes

L’aplicació MagaLab s’ha dividit en quatre subsistemes:

Administració, que és el subsistema encarregat del manteniment de les
dades, des del punt de vista de la gestió dels diferents objectes que
formen l’aplicació.

Gestió de metòdiques, productes i valoracions, que és el subsistema
encarregat del manteniment de les metòdiques, dels productes i de les
valoracions fetes.

Connexió amb un valorador, que és el subsistema encarregat de la
comunicació amb el valorador i de la gestió de totes les operacions que
es poden fer amb ell.

Gestió de pesos, que és el subsistema encarregat de la comunicació
amb la balança.

3.2. Disseny dels casos d’us
3.2.1. Cas d’ús ‘Identificar-se’
Quan l’usuari selecciona una opció del menú que cal identificar-se, és
crida l’operació crear la classe FinestraIdentificació. Aquesta operació
instància la classe, obre una finestra modal i hi presenta el format de
pantalla FinestraIdentificació.
1) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe

FinestraIdentificació i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari confirma, es crida l’operació llegeix de la classe

GestorUsuari amb IDusuari i contrasenya com a paràmetres.
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a. Si el IDusuari no es correspon a cap del magatzem d’usuaris, es
crida l’operació crear de la classe MostraMissatge per avisar a l’usuari
que el IDusuari emprat no és correcte.
b. Si la contrasenya no coincideix amb l’esperada, es crida l’operació
de crear la classe MostraMissatge per avisar a l’usuari que la
contrasenya no és correcta i s’incrementa amb un el comptador d’intents
per entrar una contrasenya correcta. Si aquest comptador val tres
l’usuari passa a l’estat de bloquejat i és crida l’operació de crear la
classe MostraMissatge per avisar a l’usuari del seu nou estat i que és
posi en contacte amb l’administrador del sistema.
c. Si el IDusuari i la contrasenya són correctes es crida l’operació
llegeix de la classe GestorGrup amb nomGrup com a paràmetre per
comprovar que l’usuari identificat tingui els atributs necessaris per poder
realitzar l’operació sol·licitada.

• Si l’usuari no està autoritzat es crida l’operació de crear la
classe MostraMissatge per notificar a l’usuari que no disposa del
permís corresponen. Quan l’usuari confirma que ha llegit el
missatge es crida l’operació esborrar de la classe
FinestraIdentificació i es torna el control al menú.

• Si l’usuari està autoritzat es continua amb la funcionalitat de
l’opció seleccionada.

• Si la contrasenya ha caducat es crida l’operació crear de la
classe FinestraCanviContrasenya, aquesta operació instància la
classe, obre una finestra modal i hi presenta el format de
pantalla FinestraCanviContrasenya.

3.2.2. Cas d’ús ‘Gestió dels grups d’usuaris’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraGrups i aquesta obre una finestra modal per la
gestió dels grups d’usuaris.
1) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe

FinestraGrups i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari crida l’operació de crear un nou grup, s’insta la classe

FinestraNouGrup, s’obre una finestra modal i s’hi presenta el format
de pantalla FinestraNouGrup.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació afegir de la classe
GestorGrup amb totes les dades del grup com a paràmetres.

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraNouGrup i es torna el control a la classe
FinestraGrups.

3) Si l’usuari crida l’operació de consultar, primer ha d’haver seleccionat
un dels grups ja existents en el sistema, altrament l’opció no estarà
habilitada. Amb el grup seleccionat s’obre una finestra i s’hi presenta
el format de pantalla FinestraConsultarGrup.

4) Si l’usuari crida l’operació de modificar, primer ha d’haver seleccionat
un dels grups existents en el sistema, altrament l’opció no estarà



45

habilitada. Amb el grup seleccionat s’obre una finestra i s’hi presenta
el format de pantalla FinestraModificarGrup.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació actualitzar de la classe
GestorGrup amb totes les dades del grup com a paràmetres.

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraModificarGrup i es torna el control a la classe
FinestraGrups.

5) Si l’usuari crida l’operació d’esborrar, primer ha d’haver seleccionat
un dels grups existents en el sistema, altrament l’opció no estarà
habilitada. Amb el grup seleccionat es comprova si aquest grup no té
cap usuari assignat.

a. Si no en té, es crida l’operació de crear la classe
MostraMissatge per informar que per esborrar un grup, aquest
no ha de tenir cap usuari assignat.

b. Si en té, es crida l’operació de crear la classe MostraMissatge
per demanar la confirmació d’esborrar el grup del sistema.
• Si l’usuari no confirma l’operació, es torna el control a la

classe FinestraGrups.
• Si l’usuari confirma l’operació es crida l’operació d’esborrar

de la classe GestorGrup  amb nomGrup com a paràmetre.

3.2.3. Cas d’ús ‘Gestió dels usuaris’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraUsuaris i aquesta obre una finestra modal per
la gestió dels usuaris.
1) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe

FinestraUsuaris i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari crida l’operació de crear un nou usuari, s’insta la classe

FinestraNouUsuari, s’obre una finestra modal i s’hi presenta el format
de pantalla FinestraNouUsuari.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació afegir de la classe
GestorUsuari amb totes les dades de l’usuari com a
paràmetres.

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraNouUsuari i es torna el control a la classe
FinestraUsuaris.

3) Si l’usuari crida l’operació de consultar, primer ha d’haver seleccionat
un dels usuaris ja existents en el sistema, altrament l’opció no estarà
habilitada. Amb l’usuari seleccionat s’obre una finestra i s’hi presenta
el format de pantalla FinestraConsultarUsuari.

4) Si l’usuari crida l’operació de modificar, primer ha d’haver seleccionat
un dels usuaris existents en el sistema, altrament l’opció no està
habilitada. Amb l’usuari seleccionat s’obre una finestra i s’hi presenta
el format de la pantalla FinestraModificarUsuari.
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a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació actualitzar de la classe
GestorUsuari amb totes les dades de l’usuari com a
paràmetres.

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraNouUsuari i es torna el control a la classe
FinestraUsuaris.

5) Si l’usuari crida l’operació d'esborrar, primer ha d’haver seleccionat
un dels usuaris existents en el sistema, altrament l’opció no estarà
habilitada. Amb l’usuari seleccionat es crida l’operació de crear la
classe MostraMissatge per demanar la confirmació d’esborrar
l’usuari.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es torna el control a la classe
FinestraUsuaris.

b. Si l’usuari confirma l’operació es crida l’operació d’esborrar de
la classe GestorUsuari amb IDUsuari com a paràmetre.

3.2.4. Cas d’ús ‘Gestió dels valoradors’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraValoradors i aquesta obre una finestra modal
per la gestió dels valoradors.
1) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe

FinestraValoradors i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari crida l’operació de crear un nou valorador del sistema

s’insta la classe FinestraNouValorador, s’obre una finestra modal i
s’hi presenta el format de pantalla finestraNouValorador.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació afegir de la classe
GestorValorador amb totes les dades del valorador com a
paràmetres.

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraNouValorador i es torna el control a la classe
FinestraValoradors.

3) Si l’usuari crida l’operació de consultar, primer ha d’haver seleccionat
un dels valoradors ja existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb el valorador seleccionat s’obre una finestra i
s’hi presenta el format de pantalla FinestraConsultarValorador.

4) Si l’usuari crida l’operació de modificar, primer ha d’haver seleccionat
un dels valoradors ja existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb el valorador seleccionat s’obre una finestra i
s’hi presenta el format de pantalla FinestraModificarValorador.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació actualitzar de la classe
GestorValorador amb totes les dades del valorador com a
paràmetres.
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b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraModificarValorador i es torna el control a la
classe FinestraValoradors.

5) Si l’usuari crida l’operació d’esborrar, primer ha d’haver seleccionat
un dels valoradors existents en el sistema, altrament l’opció no estarà
habilitada. Amb el valorador seleccionat es crida l’operació de crear
la classe MostraMissatge per demanar la confirmació d’esborrar el
valorador.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es torna el control a la classe
FinestraValoradors.

b. Si l’usuari confirma l’operació es crida l’operació d’esborrar de
la classe GestorValorador amb el nomValorador com a
paràmetre.

3.2.5. Cas d’ús ‘Gestió balança’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraBalances i aquesta obre una finestra modal
per la gestió de les balances.
1) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe

FinestraBalances i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari crida l’operació de crear una nova balança, s’insta la

classe FinestraNovaBalança , s’obre una finestra modal i s’hi
presenta el format de la pantalla FinestraNovaBalança.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació afegir de la classe
GestorBalances amb totes les dades de la balança com a
paràmetres..

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraNovaBalança i es torna el control a la classe
FinestraBalances.

3) Si l’usuari crida l’operació de consultar, primer ha d’haver seleccionat
una de les balances ja existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb la balança seleccionada s’obre una finestra i
s’hi presenta el format de la pantalla FinestraModificarBalança.

4) Si l’usuari crida l’operació de modificar, primer ha d’haver seleccionat
una de les balances ja existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb la balança seleccionada s’obre una finestra i
s’hi presenta el format de pantalla FinestraModificarBalança.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació actualitzar de la classe
GestorBalances amb totes les dades de la balança com a
paràmetres..

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraModificarBalança i es torna el control a la
classe FinestraBalances.

5) Si l’usuari crida l’operació d’esborrar, primer ha d’haver seleccionat
una de les balances existents en el sistema, altrament l’opció no
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estarà habilitada. Amb el valorador seleccionat es crida l’operació de
crear la classe MostraMissatge per demanar la confirmació d’esborrar
el valorador.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es torna el control a la classe
FinestraBalances.

b. Si l’usuari confirma l’operació es crida l’operació d’esborrar de
la classe GestorBalances amb el nomBalança com a
paràmetre.

3.2.6. Cas d’ús ‘Auditoria’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraAuditoria i aquesta obre una finestra modal
per la gestió de l’auditoria, on es mostra per defecte la llista de l’ultima
consulta.
1) Si l’usuari selecciona l’opció sortir, es crida l’operació esborrar de la

classe FinestraMetodiques i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari selecciona l’opció d’imprimir es crida l’operació imprimir de

la classe FinestraAuditoria on es donen les ordres corresponents per
realitzar la impressió de l’informe d’auditoria.

3) Si l’usuari selecciona l’opció copia de seguretat es crida l’operació
copiaSeguretat on es donen les ordres corresponents per realitzar la
copia de seguretat de l’auditoria.

3.2.7. Cas d’ús ‘Gestió de metòdiques’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraMetodiques i aquesta obre una finestra modal
per la gestió de les metòdiques.
1) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe

FinestraMetodiques i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari crida l’operació de crear una nova metòdica, s’insta la

classe FinestraNovaMetodica, s’obre una finestra modal i s’hi
presenta el format de pantalla FinestraNovaMetodica.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació afegir de la classe
GestorMetodica amb totes les dades de la metòdica com a
paràmetres..

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraNovaMetodica i es torna el control a la classe
FinestraMetodiques.

3) Si l’usuari crida l’operació de consultar, primer ha d’haver seleccionat
una de les metòdiques ja existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb la metòdica seleccionada s’obre una finestra i
s’hi presenta el format de pantalla FinestraConsultarMetodica.

4) Si l’usuari crida l’operació de modificar, primer ha d’haver seleccionat
una de les metòdiques existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb la metòdica seleccionada s’obre una finestra i
s’hi presenta el format de pantalla FinestraModificarMetodica.
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a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha modificat les dades,
es crida l’operació actualitzar de la classe GestorMetodica
amb totes les dades de la metòdica com a paràmetres.

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraModificarMetodica i es torna el control a la
classe FinestraMetodiques.

5) Si l’usuari crida l’operació d’esborrar, primer ha d’haver seleccionat
una de les metòdiques existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb la metòdica seleccionada es crida l’operació
de crear la classe MostraMissatge per demanar la confirmació
d’esborrar la metòdica.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es torna el control a la classe
FinestraMetodica.

b. Si l’usuari confirma l’operació es crida l’operació d’esborrar de
la classe GestorMetodica amb el nomMetodica com a
paràmetre.

3.2.8. Cas d’ús ‘Gestió de productes’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraProductes i aquesta obre una finestra modal
per la gestió dels productes.
1) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe

FinestraProductes i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari crida l’operació de crear un nou producte, s’insta la classe

FinestraNouProducte, s’obre una finestra modal i s’hi presenta el
format de pantalla FinestraNouProducte.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació afegir de la classe
GestorProducte amb totes les dades del producte com a
paràmetres..

b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraNouProducte i es torna el control a la classe
FinestraProductes.

3) Si l’usuari crida l’operació de consultar, primer ha d’haver seleccionat
un dels productes ja existents en el sistema, altrament l’opció no
estarà habilitada. Amb el producte seleccionat s’obre una finestra i
s’hi presenta el format de pantalla FinestraModificarProducte.

4) Si l’usuari crida l’operació de modificar, primer ha d’haver seleccionat
un dels grups existents en el sistema, altrament l’opció no estarà
habilitada. Amb el producte seleccionat s’obre una finestra i s’hi
presenta el format de pantalla FinestraModificarProducte.

a. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades
corresponents, es crida l’operació modificar de la classe
GestorProducte amb totes les dades del producte com a
paràmetres..
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b. Si l’usuari cancel·la l’operació es crida l’operació esborrar de la
classe FinestraModificarProducte i es torna el control a la
classe FinestraProductes.

5) Si l’usuari crida l’operació d’esborrar, primer ha d’haver seleccionat
un dels productes existents en el sistema, altrament l’opció no estarà
habilitada. Amb el producte seleccionat es crida l’operació de crear la
classe MostraMissatge per demanar la confirmació d’esborrar-lo.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es torna el control a la classe
FinestraProductes.

b. Si l’usuari confirma l’operació es crida l’operació d’esborrar de
la classe GestorProducte amb el nomProducte com a
paràmetre.

3.2.9. Cas d’ús ‘Gestió de valoracions fetes’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe FinestraValoracions i aquesta obre una finestra per la
gestió de les valoracions fetes, on es mostra per defecte la llista de
l’ultima consulta.
1) Si l’usuari selecciona l’opció de sortir, es crida l’operació esborrar de

la classe FinestraValoracions i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari selecciona l’opció de cerca, es crida l’operació crear de la

classe FinestraCercaValoracions, s’obre una finestra modal i s’hi
presenta el format de la pantalla FinestraCercaValoracions.

a. Si l’usuari cancel·la es crida l’operació esborrar de la classe
FinestraCercaValoracions i es torna el control a la classe
FinestraValoracions.

b. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha seleccionat les
diferents opcions de cerca, es crida l’operació cercar de la
classe GestorValoracions amb totes les dades de la cerca com
a paràmetres, aquesta operació torna com a resultat la llista de
les valoracions que compleixen la cerca.

3) Si l’usuari selecciona l’opció de configurar la vista, es crida l’operació
crear de la classe FinestraConfigurarVista, s’obre una finestra modal i
s’hi presenta el format de la pantalla FinestraConfigurarVista.

a. Si l’usuari cancel·la es crida l’operació esborrar de la classe
FinestraConfigurarVista i es torna el control a la classe
FinestraValoracions.

b. Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha seleccionat les
columnes i l’ordre en què han de sortir a la vista, es torna el
control a la classe FinestraValoracions.

4) Si l’usuari selecciona l’opció d’exportar, primer ha d’haver seleccionat
una o més files de la llista de consulta, altrament l’opció no estarà
habilitada. Les valoracions seleccionades són passades a la memòria
d’intercanvi entre aplicacions i d’aquesta manera quedarà disponible
per altres programaris.

5) Si l’usuari selecciona l’opció esborrar, primer ha d’haver seleccionat
una o més files de la llista de consulta, altrament l’opció no estarà
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habilitada. Amb les valoracions seleccionades es crida l’operació de
crear la classe MostraMissatge per demanar la confirmació d’esborrar
les valoracions seleccionades.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es torna el control a la classe
FinestraValoracions.

b. Si l’usuari la confirma es crida l’operació d’esborrar de la
classe GestorValoracions amb les referències de les
valoracions seleccionades com a paràmetres.

3.2.10. Cas d’ús ‘Fer una calibració de sensors’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe ferCalibració i aquesta obre una finestra modal per
l’entrada de dades per fer la calibració.
1) Si l’usuari cancel·la es crida l’operació esborrar de la classe

ferCalibració i es torna el control al menú.
2) Si l’usuari selecciona d’acord un cop ha entrat les dades

corresponents es crida l’operació de començarCalibració de la classe
GestorRSValorador que enviarà el missatge corresponent al
valorador.
El valorador envia el missatge per demanar el primer patró per
calibrar, el GestorRSValorador quan el rep obre una finestra modal
per la confirmació que el patró està preparat.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es crida l’operació de
cancelarCalibració de la classe GestorRSValorador que crida
l’operació esborrar de la classe ferCalibració i es torna el
control al menú.

b. Si l’usuari selecciona d’acord s’envia el missatge de patró
apunt al valorador, aquest realitzarà l’operació de mesura del
patró.

El pas 2 es repetirà tants de cops com patrons intervinguin en la
calibració que com a màxim podran ser tres.
Desprès de la mesura del darrer patró el valorador envia el missatge
amb el resultat de la calibració, aquest provoca que el
gestorRSValorador cridi a l’operació de resultatCalibració de la classe
ferCalibració que crea la finestra modal FinestraResultatCalibració i la
crida de l’operació afegirCalibració del gestorCalibració amb les dades
de la calibració per ser emmagatzemades a la base de dades.

3.2.11. Cas d’ús ‘Fer una valoració’
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú es crida l’operació
crear de la classe ferValoració i aquesta crida l’operació de
buscarValoracionsPendents del GestorValoració que retorna amb la llista
de les valoracions pendents de fer en la base de dades. La classe
ferValoració un cop té la llista obre una finestra modal per la selecció de
la valoració que es vol fer.
1) Si l’usuari cancel·la es crida l’operació esborrar de la classe

ferValoració i es torna el control al menú.
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2) Si l’usuari selecciona d’acord, un cop ha seleccionat la valoració que
ha de fer, es crida l’operació començarValoració de la classe
GestorRSValorador que enviarà el missatge corresponent al
valorador.
El valorador envia el missatge per demanar la mostra a valorar, el
GestorRSValorador quan el rep obre una finestra modal per la
confirmació que la mostra està preparada.

a. Si l’usuari no confirma l’operació, es crida l’operació de
cancelarValoració de la classe GestorRSValorador que crida
l’operació esborrar de la classe ferValoració i es torna el
control al menú.

b. Si l’usuari selecciona d’acord s’envia el missatge de
mostraApunt al valorador i aquest realitzarà l’operació de
valorar la mostra.

Durant la valoració el valorador enviarà els punts que va obtenint,
aquests són rebuts per la classe GestorRSValorador que els
visualitza a la finestra finestraEvolucióValoració.
El valorador envia el resultat obtingut al final de la valoració, la classe
GestorRSValorador  el rep i amb l’operació resultatValoració ho
notifica a la classe ferValoració que crida a l’operació
afegirResultatValoració del GestorValoració per emmagatzemar el
resultat a la base de dades i obre la finestra modal
finestraResultatValoració.

3.3. Diagrames
3.3.1. Diagrames de seqüències
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Figura 61. Diagrama de seqüències ‘Fer una calibració’
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Figura 62. Diagrama de seqüències ‘Fer una valoració’
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Figura 63. Diagrama de seqüències ‘Nova mostra’
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3.3.2. Diagrames d’estats
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Figura 64. Diagrama d’estats d’un usuari
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Figura 65. Diagrama d’estats d’una metòdica
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EsborrarValoració

ModificarValoració

Figura 66. Diagrama d’estats d’una valoració

3.3.3. Diagrama del gestorRS
S’implementa un gestor de RS232 per gestionar les comandes que s’han
d’enviar i per les dades que es poden rebre pel canal RS232, aquest
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serà una superclasse genèrica amb unes operacions bàsiques comunes.
A partir d’aquesta superclasse obtenim les subclasses
GestorRSValorador i GestorRSBalança que tindran les operacions
concretes per cadascun segons amb l’objecte que s’han de comunicar.

GestorRS

GestorRSValorador GestorRSBalança

Figura 67. Diagrama gestors de comunicacions

3.4. Disseny de la persistència
3.4.1. Resum dels requisits
La base de dades ha de permetre gestionar la informació relativa a les
dades que generen els valoradors connectats a l’aplicació i les dades
dels usuaris que poden accedir-hi.
Els usuaris s’identifiquen amb un nom que serà únic per cada un d’ells i
tenen una contrasenya per assegurar el seu accés a l’aplicació. Dels
usuaris només ens cal saber el nom, els cognoms i l’estat que ens
indicarà si l’usuari està bloquejat, de baixa o d’alta.
Tots els usuaris del sistema han de pertànyer a un grup, aquest en
permetrà controlar l’accés dels usuaris a les diferents operacions que el
sistema té i les condicions de seguretat com poden ser la llargada
mínima de la contrasenya i el temps que aquesta ha de ser vàlida. El
nom del grup ha de ser únic.
Els usuaris són els responsables de valorar mostres. Aquestes mostres
s’identifiquen amb un dels productes que el sistema té definits.
Els productes s’identifiquen amb un nom, amb un codi i amb dos camps
més, opcionals, com són el lot i la procedència. Els productes tindran
assignats unes metòdiques determinades que només es podran fer
servir en uns valoradors determinats.
Les metòdiques s’identifiquen amb un nom que ha de ser únic i els
paràmetres per fer una valoració són els temps d’addició de reactius
addicionals, l’addició inicial, l’agitació, el temps de pre-agitació, les
unitats de mesura, la polarització, el tipus de control que pot ser de dos
tipus:

a. El mètode de punt d’equivalència calculat (PEC), amb el
tipus de cerca del punt d’equivalència, amb dos possibles
tipus d’addició:

• Addició variable, amb un valor d’addició mínima i
un altre de màxim.

• Addició constant, amb el valor de l’addició
constant.

I amb dos tipus d’acceptació de mesures:
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• Mesura per estabilitat, amb un valor de màxima
diferencia de mesura, un valor de mínim temps
d’estabilitat i un temps màxim de mesura.

• Mesura per temps, amb un valor de temps
d’espera.

b. El mètode de punt final definit (PFD), amb el tipus de
tendència de la mesura, el valor del punt final, el valor de la
banda de control, i el valor del cabdal mínim i màxim.

Les metòdiques poden tenir diferents càlculs que engloben el nom del
càlcul, la formula a aplicar, les unitats i el nombre de decimals.
Els valoradors s'identificaran amb un nom i un número de sèrie, i tindran
els atributs per establir la comunicació sèrie (bits per segon, longitud de
paraula, bits de stop, paritat i canal a utilitzar).
Els valoradors fan calibracions als sensors que tenen connectats,
d’aquestes ens volem guardar la data en què s’han fet, el valor dels
patrons empleats, màxim tres, i els resultats de la calibració que són el
valor de la pendent, màxim dos, i el temps que ha durat l’estabilització de
la mesura.
Les valoracions tenen com a dades la data, les mesures realitzades
durant aquesta i el resultat final que és el valor del reactiu consumit i el
temps total de la valoració. El nombre dades dels resultats poden variar,
segons la metòdica emprada.
Les balances s'identificaran amb un nom i un número de sèrie, i tindran
els atributs per establir la comunicació sèrie (bits per segon, longitud de
paraula, bits de stop, paritat i canal a utilitzar).
La mostra és introduïda per l’usuari que l’identifica amb un producte, pot
haver de tenir el valor del pes i queda completada amb el resultat de la
valoració.
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3.4.2. Diagrama entitat-relació
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Figura 68. Diagrama entitat-relació

3.4.3. Base de dades relacional
Les taules de la base de dades són les següents (les claus primàries
s’han subratllat):

USUARI(idusauri, nom, cognoms, contrasenya, estat, nomGrup)
on {nomGrup} referència GRUP

GRUP(nomGrup, llargadaContrasenya, duradaContrasenya,
atribut1, ... )

METODICA(idmetodica, idmetodePFD, idmetodePEC,
tipusControl, unitatsMesura, polaritzacio, adicioInicial, agitacióPrevia,
agitació, estat)
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On { idmetodePFD } referència METODEPFD
On { idmetodePEC } referència METODEPEC

FORMULA(nomFormula, formula, unitats, nombreDecimals)
CALCUL(idmetodica, nomFormula)

On {idmetodica} referència METODICA
On {nomFormula} referència FORMULA

METODEPFD(idmetodePFD, tendencia, valorPuntFinal,
bandaControl, cabdalMìnim, cabdalMàxim)

METODEPEC(idmetodePEC, tipoAdició, adicioMìnima,
adicioMàxima, adicioConstant, aceptacioLectures, dE, dt,
tempsEstabilitat, tempsMesura, puntsEquivalència)

VALORADOR(idvalorador, nom, nSerie, com, bps,
longitudParaula, paritat. bitsParada)

PRODUCTE(idproducte, codi, lot, procedència)
CALIBRACIÓ(idcalibracio, idvalorador, data, patro1, patro2,

patro3, pendent1, pendent2, temps)
On {idvalorador} referència VALORADOR

MOSTRA(idmostra, idproducte, idusuari, idserie, idpes, estat)
On {idproducte} referència PRODUCTE
On {idusuari} referència USUARI
On { idserie } referència SERIE
On { idpes } referència PES

SERIE(idserie, idusuari, ...)
On {idusuari} referència USUARI

BALANÇA(idbalança, nom, nSerie, com, bps, longitudParaula,
paritat, bitsParada)

PES(idpes, idbalança, valorPes)
On { idbalança } referència BALANÇA

FASERVIR(idmetodica, idproducte, idvalorador)
On {idmetodica} referència METODICA
On {idproducte} referència PRODUCTE
On {idvalorador} referència VALORADOR

VALORACIO(idmostra, idvalorador,  idresultat , idpunts , data,
unitatsX,, unitatsY)

On { idmostra } referència MOSTRA
On {idvalorador} referència VALORADOR
On { idresultat } referència RESULTAT
On { idpunts } referència PUNTSVALORACIO

RESULTAT(idresultat, volumFinal, temps)
PUNTSVALORACIO(idpunts, item, eixX, eixY, temps)

IDENTIFICACIÓ que té pocs atributs queda incorporat USUARI.

Els atributs de RS232 queden incorporats a VALORADOR i BALANÇA.

La taula METÒDICA és la superclasse de les taules METODEPFD i
METODEPEC aquesta herència queda suprimida creant la taula per la
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superclasse METÒDICA i una taula per cada una de les classes
especialitzades METODEPEC i METODEPFD.
3.4.4. Gestor de disc
S’implementa un gestor de disc bàsic per mantenir les dades persistents,
aquest serà una superclasse genèrica amb unes operacions bàsiques
abstractes. A partir d’aquesta superclasse obtenim totes les subclasses
que l’aplicació necessiti. Aquestes  són GestorUsuari, GestorGrup,
GestorCalibració, GestorValorador, GestorMostra, GestorMetòdica i
GestorBalança.
3.4.5. Diagrama de la persistència

GestorDiscGestorDades

Usuari
Grup
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Calibració

Metòdica

Mostra
Balança
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GestorBalança

Figura 69. Diagrama de la persistència
3.5. Especificació de les classes

3.5.1. Llista de classes

Llista de classes
Usuari
Grup
Valorador
Calibració
Metòdica
Mostra
Balança
Producte

GestorGenericDisc
GestorUsuari
GestorGrup
GestorCalibració
GestorValorador
GestorMostra
GestorMetodica
GestorBalança
GestorGenericRS
GestorRSValorador
GestorRSBalança
GestorProducte

FinestraMagaLab
FinestraIdentificador
FinestraCanviContrasenya
FinestraGrups
FinestraAtributsGrup
FinestraUsuaris
FinestraAtributsUsuari
FinestraValoradors
FinestraAtributsValorador
FinestraBalances
FinestraAtributsBalança
FinestraAuditoria
FinestraMetodiques
FinestraAtributsMetodica
FinestraProductes
FinestraAtributsProducte
FinestraValoracions
FinestraCercaValoracio
FinestraConfigurarVista
MostraMissatge

Taula 1. Llista de classes
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3.5.2. Fitxes CRC

Classe Usuari
Descripció de la classe Defineix les propietats de totes les

persones que tenen accés a l’aplicació
Tipus de la classe Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Modela un objecte Usuari amb les
seves dades bàsiques

Grup

Usuari
#nom: Cadena
#cognoms: Cadena
#IDusuari: Cadena
#contrasenya: Cadena
#estat: Enter
//crea un usuari amb totes les seves dades.
+usuari(pIDusuari, pNom, pCognoms, pContrasenya: Cadena, estat: Enter)
//obté la identificació de l’usuari
+getIDusuari(): Cadena
//assigna la identificació de l’usuari.
+setIDusuari(pIDusuari: Cadena)
//obté el nom de l’usuari
+getNom(): Cadena
//assigna el nom de l’usuari.
+setNom(pNom: Cadena)
//obté els cognoms de l’usuari
+getCognoms(): Cadena
//assigna el nom de l’usuari.
+setCognoms(pCognoms: Cadena)
//obté la contrasenya de l’usuari
+getContrasenya(): Cadena
//assigna la contrasenya de l’usuari.
+setContrasenya(pContrasenya: Cadena)
//obté l’estat de l’usuari
+getEstat(): Enter
//assigna l’estat de l’usuari.
+setEstat(pEstat: Enter)

Taula 2. Fitxa CRC de la classe usuari.

Classe Grup
Descripció de la classe Defineix els atributs que tenen els diferents

grups que pertanyen a l’aplicació
Tipus de la classe Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Modela un objecte Grup amb les seves
dades bàsiques

Usuari

Grup
#nom: Cadena
#llargadaContrasenya: Enter
#duradaContrasenya: Enter
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#Atributs[10]: Byte
//crea un grup amb totes les seves dades
+grup(pNom: Cadena, pLlargadaContrasenya, pDuradaContrasenya: Enter,
pAtributs[10]: Byte)
//obté el nom del grup
+getNom(): Cadena
//assigna el nom del grup.
+setNom(pNom: Cadena)
//obté la llargada mínima de la contrasenya
+getLlargadaContrasenya(): Enter
//assigna la llargada mínima de la contrasenya.
+setLlargadaContrasenya(pLlargadaContrasenya: Enter)
//obté la durada de la contrasenya
+getDuradaContrasenya(): Enter
//assigna la durada de la contrasenya.
+setDuradaContrasenya(pDuradaContrasenya: Enter)

Taula 3. Fitxa CRC de la classe grup.

Classe Valorador
Descripció de la classe Defineix els atributs que caracteritzen els

diferents valoradors de l’aplicació
Tipus de la classe Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Modela un objecte Valorador amb les
seves dades bàsiques

Valorador
#nom: Cadena
#nSerie: Enter
#com: Enter
#bps: Enter
#longitudParaula: Enter
#paritat: Enter
#bitsParada: Enter
//crea un valorador amb totes les seves dades
+valorador(pNom: Cadena, pCom, pNSerie, pNom, pBps, pLongitudParaula,
pParitat, pBitsParada: Enter)
//obté el nom del valorador
+getNom(): Cadena
//assigna el nom del valorador
+setNom(pNom: Cadena)
//obté el canal de comunicació del valorador
+getCom(): Enter
//assigna el canal de comunicació del valorador
+setCom(pCom: Enter)

Taula 4. Fitxa CRC de la classe valorador.

Classe Calibració
Descripció de la classe Defineix els atributs que caracteritzen les

calibracions dels sensors
Tipus de la classe Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
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Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Modela un objecte Calibració amb les
seves dades bàsiques

Calibració
#data: Data
#patro1: Real
#patro2: Rea
#patro3: Real
#pendent1: Real
#pendent2: Real
#temps: Enter
//crea una Calibració amb totes les seves dades
+Calibració(pData: Data, pPatro1, pPatro2, pPatro3, pPendent1, pPendent2:
Real, pTemps: Enter)

Taula 5. Fitxa CRC de la classe calibració.

Classe Metòdica
Descripció de la classe Defineix les propietats de totes les

metòdiques de l’aplicació
Tipus de la classe Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Modela un objecte Metòdica amb les
seves dades bàsiques

Metòdica
#nom: Cadena
//crea una Metòdica amb totes les seves dades
+Metòdica(pNom: Cadena, )

Taula 6. Fitxa CRC de la classe metòdica.

Classe Mostra
Descripció de la classe Defineix les propietats de totes les mostres

de l’aplicació
Tipus de la classe Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Modela un objecte Mostra amb les
seves dades bàsiques

Mostra
#estat: Enter
//crea una Mostra amb totes les seves dades
+Mostra(pEstat: Enter)

Taula 7. Fitxa CRC de la classe mostra.

Classe Balança
Descripció de la classe Defineix les propietats de les balances

connectades a l’aplicació
Tipus de la classe Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
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Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Modela un objecte Balança amb les
seves dades bàsiques

Balança
#nom: Cadena
#nSerie: Enter
#com: Enter
#bps: Enter
#longitudParaula: Enter
#paritat: Enter
#bitsParada: Enter
//crea una Balança amb totes les seves dades
+Balança(pNom: Cadena, pCom, pNSerie, pNom, pBps, pLongitudParaula,
pParitat, pBitsParada: Enter)

Taula 8. Fitxa CRC de la classe balança.

Classe GestorGenericDisc
Descripció de la classe Classe que modela el pont entre l’aplicació

i les dades
Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Abstracte, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades

GestorGenericDisc
//crea un gestor de disc
+GestorGeneric()
//llegeix de la base de dades
+Llegeix(): Objecte
//escriu les dades a la base de dades
+Enregistra(pDades: Objecte)

Taula 9. Fitxa CRC de la classe gestorGenericDisc.

Classe GestorUsuari hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre els
usuaris

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades de l’usuari

GestorUsuari
//crea un Gestor de disc pels Usuaris
+GestorUsuari()
//llegeix del magatzem de dades dels usuaris
+Llegeix(): Usuari
//escriu les dades al magatzem de dades dels usuaris
+Enregistra(pDades: Usuari)

Taula 10. Fitxa CRC de la classe gestorUsuari.
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Classe GestorGrup hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre els
grups

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades del grup

GestorGrup
//crea un Gestor de disc pels Grups
+GestorGrup()
//llegeix del magatzem de dades dels grups
+Llegeix(): Grup
//escriu les dades al magatzem de dades dels grups
+Enregistra(pDades: Grup)

Taula 11. Fitxa CRC de la classe gestorGrup.

Classe GestorCalibració hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre les
calibracions

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades de la calibració

GestorCalibració
//crea un Gestor de disc per les Calibracions
+GestorCalibració()
//llegeix del magatzem de dades de les calibracions
+Llegeix(): Calibració
//escriu les dades al magatzem de dades de les calibracions
+Enregistra(pDades: Calibració)

Taula 12. Fitxa CRC de la classe gestorCalibracio.

Classe GestorValorador hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre els
valoradors

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades del valorador

GestorValorador
//crea un Gestor de disc pels Valoradors
+GestorValorador()
//llegeix del magatzem de dades dels valoradors
+Llegeix(): Valorador
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//escriu les dades al magatzem de dades dels valoradors
+Enregistra(pDades: Valorador)

Taula 13. Fitxa CRC de la classe gestorValorador.

Classe GestorMostra hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre les
mostres

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades de la mostra

GestorMostra
//crea un Gestor de disc per les Mostres
+GestorMostres()
//llegeix del magatzem de dades de les mostres
+Llegeix(): Mostra
//escriu les dades al magatzem de dades de les mostres
+Enregistra(pDades: Mostra)

Taula 14. Fitxa CRC de la classe gestorMostra.

Classe GestorMetòdica hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre les
metòdiques

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades de la metòdica

GestorMetòdica
//crea un Gestor de disc per les Metòdiques
+GestorMetòdica()
//llegeix del magatzem de dades de les metòdiques
+Llegeix(): Metòdica
//escriu les dades al magatzem de dades de les metòdiques
+Enregistra(pDades: Metòdica)

Taula 15. Fitxa CRC de la classe gestorMetòdica.

Classe GestorProducte hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre els
productes

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades del producte
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GestorProducte
//crea un Gestor de disc pels Productes
+GestorProducte()
//llegeix del magatzem de dades dels productes
+Llegeix(): Producte
//escriu les dades al magatzem de dades dels productes
+Enregistra(pDades: Producte)

Taula 16. Fitxa CRC de la classe gestorProducte.

Classe GestorBalança hereta de
GestorGenericDisc

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre les
balances

Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i les
dades de la balança

GestorBalança
//crea un Gestor de disc per les Balances
+GestorBalança()
//llegeix del magatzem de dades de les balances
+Llegeix(): Balança
//escriu les dades al magatzem de dades de les balances
+Enregistra(pDades: Balança)

Taula 17. Fitxa CRC de la classe gestorBalança.

Classe GestorGenericRS
Descripció de la classe Classe que modela el pont entre l’aplicació

i el canal serie
Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Abstracte, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestionar el pont entre l’aplicació i el
canal serie

GestorGenericRS
//crea un gestor de RS232
+GestorGenericRS()
//llegeix del canal serie
+escriu(): Cadena
//escriu les dades al canal sèrie
+Escriu(pDades: Cadena)

Taula 18. Fitxa CRC de la classe gestorGenericRS.

3.6. Disseny de jerarquies d’excepcions
Per mantenir el nostre disseny el més independent del llenguatge de
programació en què serà implementat, considerem el disseny de la classe
d’excepció Excepcio i a partir d’aquí crearem la jerarquia d’excepcions de
l’aplicació.
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Classe Execpcio
Descripció de la classe Classe que gestiona qualsevol error

produït durant l’execució del programa
Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestiona errors FinestraError

Execpcio
#missatgeError: Cadena
//crea una excepció d’error general
+Excepcio()
//mètode que retorna un missatge d’error
+obteMissatgeError(): Cadena
//assigna un missatge d’error
+setMissatgeError(pMissatgeError: Cadena)

Taula 19. Fitxa CRC de la classe excepció.

Classe ExecpcioGestorRS hereta d’Excepcio
Descripció de la classe Classe que gestiona errors en treballar

amb el gestor d’un canal sèrie
Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestiona errors de gestor de canal
sèrie

ExecpcioGestorRS hereta d’Excepcio
//crea una excepció de gestors de canal sèrie
+ExcepcioGestorRS()

Taula 20. Fitxa CRC de la classe excepcioGestorRS.

Classe ExecpcioGestorDisc hereta d’Excepcio
Descripció de la classe Classe que gestiona errors en treballar

amb un gestor de disc
Tipus de la classe Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions/col·laboradors
Gestiona errors de gestor de disc

ExecpcioGestorDisc hereta d’Excepcio
//crea una excepció de gestors de disc
+ExcepcioGestorDisc()

Taula 21. Fitxa CRC de la classe excepcioGestorDisc.



68

GestorUsuari

GestorGrup

GestorValorador

GeatorCalibració

GestorMetòdica

GestorMostra

GestorBalança

GestorRSValorador GestorRSBalança

ExcepcioGestioRSExcepcioGestorDisc

Excepcio

Figura 70. Diagrama ‘Jerarquia d’excepcions’

3.7. Disseny dels subsistemes
L’aplicació MagaLab s’implementarà en una interfície de documents
múltiples (MDI, Multiple Documents Interface) que permet obri i mostrar
simultàniament dos o més finestres de la mateixa aplicació. D’aquesta
manera podrem atendre les comunicacions dels diferents valoradors que
poden estar connectats al mateix ordinador, tenir la finestra de valoracions
fetes oberta i estar fen qualsevol operació de gestió a l’hora.
Per aquesta raó les finestres FinestraValoracions, FinestraValorador,
FinestraAuditoria i FinestraGestioPesos seran filles de la finestra pare
MagaLab.
El subsistema d’Administració, que és l’encarregat del manteniment de les
dades i el que permet l’accés a l’auditoria, estarà en el menú principal de
l’aplicació i totes les operacions seran creades com finestres modals,
excepte la finestra FinestraAuditoria que serà una finestra filla de MagaLab.
El subsistema de gestió de metòdiques, productes i valoracions, estarà en
el menú principal, les finestres FinestraMetodica i FinestraProducte seran
finestres modals i la finestra FinestraValoracions que serà una filla de
MagaLab.
El subsistema de connexió amb un valorador, que és l’encarregat de
gestionar totes les operacions que es poden fer amb el valorador,
FinestraValorador, serà una finestra filla de MagaLab i en podran haver-hi
com a màxim quatre per finestra pare.
El subsistema de gestió de pesos que és l’encarregat de la comunicació
amb la balança serà una finestra filla de MagaLab i en podrà haver-hi una,
com a màxim, per finestra pare.

3.8. Disseny de la interfície d’usuari
3.8.1. Pantalla ‘FinestraMagaLab’



69



70

Figura 71. Pantalla ‘Menus finestraMagaLab’

3.8.2. Pantalla ‘FinestraValorador’
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Figura 72. Pantalla ‘finestraValorador’

3.8.3. Pantalla ‘FinestraValoracions’
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Figura 73. Pantalla ‘finestraValoracions’

3.8.4. Pantalla ‘FinestraAtributsMetòdica’
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Figura 74. Pantalla ‘finestraAtributsMetòdica’
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4. Conclusions
Taula resum del grau del compliment de la guia 21 CFR Part 11 per part de
l’aplicació MagaLab que era un dels objectius que ens havíem marcat a l’hora
de plantejar aquest treball.

21 CFR Part 11 MagaLab
Tipus de sistema La secció 11.3 defineix un

sistema tancat com
“l’entorn on el sistema
d’accés és controlat per les
persones que és fan
responsables del contingut
de les dades del sistema”.

L’aplicació MagaLab juntament
amb els instruments
connectats s’entén com un
sistema tancat.

Login La secció 11.10 tracta dels
controls i de la seguretat
dels sistemes tancats.
“Els usuaris de sistemes
tancats que creen,
modifiquen, mantenen o
transmeten dades
electròniques han d’usar
procediments i controls
dissenyats per assegurar
l’autenticitat, la integritat i
quan convingui la
confidencialitat de les
dades, i assegurar que el
signant no pugui negar la
seva signatura en un
document.

L’entrada al sistema solament
és possible entrant un nom
d’usuari vàlid i una
contrasenya. Un cop s’ha
entrat en l’aplicació el nom de
l’usuari es mostra en la
pantalla.
MagaLab es pot bloquejar
automàticament desprès d’un
determinat temps de no
accedir-hi, per tal de prevenir
accessos no autoritzats.

Gestió d’usuaris Els procediments i els
controls han d’incloure:
Limitar l’accés del sistema
mitjançant accessos
individuals.
Fer servir la identificació
per assegurar que
solament els usuaris
autoritzats poden accedir
al sistema, introduir un nou
registre, accedir als
aparells connectats,
modificar un registre o fer
qualsevol operació que
requereixi la identificació.

La gestió d’usuaris contempla
la creació d’usuaris i
l’assignació d’aquest a un grup
en concret. Per cada grup, el
perfil és definit per l’assignació
dels atributs que defineixen
l’accés a cada una de les
operacions que l’usuari tindrà
assignades.

Signatura
electrònica

La secció 11.50 diu:
Els registres electrònics

Totes les modificacions o
esborrades requereixen una
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signats han de contenir la
informació associada amb
la firma, aquesta ha
d’indicar clarament el
següent:

• El nom del firmador.
• La data i l’hora que la

firma s’ha fet.
• La significació

associada amb la
firma.

La secció 11.200 diu:
Les firmes electròniques
que no estiguin basats en
sistemes biomètrics
hauran d’utilitzar al menys
dos components diferents
com poden ser, un codi
d’identificació i una
contrasenya.

signatura electrònica juntament
amb la raó del canvi. Aquests
detalls són automàticament
passats a l’auditoria.
Tots els documents de
MagaLab tenen un peu de
pàgina amb la informació de la
revisió i l’aprovació. Tant per
pantalla com per impressora.
L’administrador defineix quin
grup d’usuaris té els atributs
per signar o aprovar els
documents.

MagaLab requereix que cada
persona que intenti accedir a
l’aplicació ha de tenir un nom
d’usuari únic i una
contrasenya.

Contrasenyes La secció 11.300 diu:
Les persones que usin
signatures electròniques
basades en l’ús de codis
d'identificació (ID)
combinats amb una
contrasenya hauran d’usar
controls per assegurar la
seguretat i la integritat de
les dades. Aquests
controls haurien de
contemplar:

• Una única combinació
per usuari de
ID/contrasenya.

• La garantia que el codi
d’identificació i la
contrasenya són
periòdicament provats,
revisats o renovats.
(per exemple. Avisar
quan la contrasenya
ha caducat).

• L’ús de transaccions
segures per prevenir
usos no autoritzats de

L’administrador pot realitzar els
següents controls sobre la
contrasenya:

• Les contrasenyes tenen la
llargada mínima definible.

• Les contrasenyes han de
tenir una barreja de lletres
números i caràcters
especials.

• La contrasenya caduca
desprès d’un determinat
temps i té que ser
redefinida.

• No permetre la reutilització
de contrasenyes
mitjançant un històric de
contrasenyes utilitzades
per usuari.

L’accés d’un usuari és
automàticament desactivat
desprès de tres intents fallits
d’accedir a l’aplicació i l’accés
només pot ser reactivat per
l’administrador. A més
l’administrador pot forçar
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contrasenyes i/o codis
d’identificació.
Detectar i registrar
d’una manera
immediata si algú
intenta fer-ne un ús no
autoritzat dels
mateixos.

manualment l’activació i la
desactivació de l’accés i pot
forçar a l’usuari a entrar una
nova contrasenya.

Tots els accessos d’entrada,
siguin bons o dolents, queden
automàticament registrats a
l’auditoria.

Auditoria “Fer servir l’hora i la data
del sistema per l’auditoria,
independentment de la
data i l’hora que l’usuari
pot modificar.
Els canvis no poden
amagar la informació
guardada anteriorment.”

L’auditoria pot ser consultada,
impresa i fer copies de
seguretat.

Els vells i els nous valors són
escrits en l’auditoria.

Seguretat de les
dades

Totes les dades són
emmagatzemades en una
base de dades que no és
accessible directament pels
usuaris de MagaLab. MagaLab
no perd la pista dels canvis o
esborrades de les dades.

Taula 22. Resum del grau del compliment de la guia 21 CFR Part 11.

Un altre objectiu del treball és millorar en general les funcionalitats dels
valoradors a traves de la interfície gràfica amb l’usuari i en particular en la
programació de les metòdiques. Creiem que amb les pantalles que presentem
en l’apartat 3.8 i en l’annex A què fan referència al disseny de la interfície
d’usuari queda reflectit que la usabilitat dels valoradors es millora notablement.
Podem destacar en la programació de les metòdiques l’ampliació de la
possibilitat de poder usar fins a tres càlculs per anàlisi i per cada càlcul podem
definir el nom, la formula, el text de les unitats i el nombre de decimals a usar.
A nivell personal el treball ens ha reafirmat amb la necessitat de contemplar i
realitzar d’una manera acurada les etapes d’anàlisi i disseny en el
desenvolupament de programari d’una certa complexitat. Creiem que aquestes
etapes del desenvolupament ens permetran poder començar les següents
d’una manera molt més clara i amb el temps de dedicació molt més clarificat,
sobre tot amb la part que fa referència a implementar les classes i la interfície
d’usuari. L’ús dels mètodes UML i CRC també creiem que faciliten molt el
posterior seguiment de l’aplicació en futures revisions i/o ampliacions.
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5. Glossari
Valoració. És la determinació quantitativa d’una substància mitjançant la seva
reacció amb una substància coneguda, anomenada reactiu valorant.
Valorador. Instrument per realitzar valoracions químiques d’una manera
automàtica, exacte i reproduïble. També se els nomena “tituladors” o “titradors”.
Metòdiques o programes. Grup de paràmetres que defineixen una valoració.
Mostra. Substància la qual volem determinar una quantitat mitjançant una
valoració.
Producte. Grup de paràmetres que defineixen una mostra, entre aquests hi pot
haver el codi, la procedència, el nom, etc. També contempla les metòdiques
que és poden fer en aquest producte.
Sèrie de mostres. Són agrupacions d’un mateix producte. És una manera
d’agrupar una sèrie de mostres amb una mateixa valoració.
Administrador. Persona encarregada del manteniment de l’aplicació i que
compte amb tots els privilegis.
Sampler. (Canviador de mostres) Aparell que acompanya a un valorador per
tal de poder disposar d’un grup de mostres de manera consecutiva.
Calibració. Determinació de la diferència entre el valor mostrat i el correcte. La
desviació s’expressa mitjançant un factor de calibració. Amb aquest factor
s’han de corregir qualsevol resultat de mesura calculat.
Patró. Mesura materialitzada, aparell mesurador, material de referència o
sistema de mesura destinat a definir, realitzar, conservar o reproduir un o varis
valors d’una magnitud per què serveixi de referència.
Sensor. Nom donat genèricament a diversos dispositius, sistemes, etc,
sensibles a determinats estímuls. En captar-los i eventualment valorar-los els
transmeten com a senyal a un altre dispositiu o sistema, el qual els utilitza com
a informació, bé per a efectuar algun control, algun accionament, etc, bé per a
elaborar alguna taula, algun gràfic, etc
Usuari. Persona que pot utilitzar l’aplicació amb certs privilegis.
Contrasenya. Codi secret que és dona a l’usuari. La seva funció és garantir la
identificació de l’usuari.
UML. Sigla de “Unified Modeling Language”. Model estàndard per a la
construcció de programari orientat a objectes.
CRC. Sigla de Classe-Resposanbilitat-Col·laboració. Notació en formes de
fitxes de les classes d’un programari.
CFR. Sigla de “Code of Federal Regulations”.
Sistemes biomètrics. Sistemes d'identificació que es basen en les
característiques físiques de l’usuari que s’ha d’autenticar. Entre les diferents
característiques que es poden utilitzar per reconèixer un usuari mitjançant
mesures biomètriques destaquen: la veu, l’escriptura, les empremtes dactilars,
patrons de la retina o de l’iris.
RAM. Sigla de Random Acces Memory. Memòries d'accés aleatori que perden
la informació en desconnectar l’alimentació.
EEPROM. Sigla de Electrically Erasable Programmable Read Only Memory.
Memòries de contingut permanent però que es poden esborrar i tornar a gravar
per mitjans elèctrics.
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ComboBox. Un “combo box” és un component (GUI, Graphical User Interface)
que combina un requadre de text amb una llista desplaçable. La dada que el
usuari tria de la llista passa al requadre.
Bps. (Bits per segon) Paràmetre que defineix la velocitat de transferència de un
canal de comunicacions. Aquesta velocitat equival al nombre de bits
transmesos o rebuts per segon.
Driver. (Conductor) En termes de programari és un programa que actua amb
un dispositiu particular o amb un tipus particular de programari. Aquest
programa té un coneixement del dispositiu o el programa particular que els
altres programes sense la seva interacció no tindrien.
RS232C. (Recommended Standard-232C). És la interfície estàndard aprovada
per la (EIA Electronic Industries Alliance) per connectar dispositius amb una
transferència de dades tipus sèrie, és a dir bit a bit.
USB. (Universal Serial Bus). És l’intent més generalitzat per tal d’unificar tots
els diferents tipus de connexions sèrie i paral·lel. Tant en la vessant de
maquinari com de programari.
HUB. (Concentrador). En USB és un dispositiu que dona connexions extres al
bus USB.
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Annex A Pantalles adicionals
Aquestes són les pantalles per acabar de donar una visió més general de
l’aplicació i la seva interfície amb l’usuari.

Vista general de l’aplicació amb dos finestres de valorador obertes i la finestra
d’accés a les valoracions fetes oberta.

Figura 75. Pantalla ‘finestraMagaLab’

Finestres d’identificació i de canvi de contrasenya.

Figura 76. Pantalles ‘finestraIdentificació’ i ‘finestraCanviContrasenya’
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Finestres de gestió de grups i d’entrada d’atributs de grup.

Figura 77. Pantalles ‘finestraGestioGrups’ i ‘finestraAtributsGrup’

Finestres de gestió d’usuaris i d’entrada de dades d’un usuari.

Figura 78. Pantalles ‘finestraGestioUsuaris’ i ‘finestraAtributsUsuari’
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Finestres de gestió de valoradors i d’entrada de dades d’un valorador.

Figura 79. Pantalles ‘finestraGestioValoradors’ i ‘finestraAtributsValorador’

Finestres de gestió de les balances i d’entrada de dades d’una balança.

Figura 80. Pantalles ‘finestraGestioBalances’ i ‘finestraAtributsBalança’
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Finestres de la gestió de l’auditoria.

Figura 81. Pantalla ‘Menus Auditoria’

Finestra de gestió de les metòdiques.

Figura 82. Pantalla ‘finestraGestioMetòdiques’



83

Finestres de gestió de productes i d’entrada de les dades d’un producte.

Figura 83. Pantalles ‘finestraGestioProductes’ i ‘finestraAtributsProducte’

Finestra de presentació.

Figura 84. Pantalla ‘finestraPresentació’


