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3. Resum

L’objectiu principal d’aquest treball fi de carrera ha estat aprofitar la 
importància que Internet ha adquirit com a canal de comunicació per 
dissenyar i desenvolupar una aplicació basada en tecnologia .NET, 
que gestioni l’activitat d’una penya ciclista. Concretament, aquesta 
aplicació serà l’espai virtual d’una botiga de bicicletes que organitza 
les sortides dels seus clients i que formen part de la penya ciclista. El 
mètode seguit, en el cicle de vida del TFC, és l’anomenat Cascada. 
Les fases que s’han proposat en aquesta evolució són: Inicialització, 
Anàlisi, Disseny i Implementació que respectivament han donat lloc 
als documents Pla de treball, d’Anàlisi, del Disseny i per últim el 
Producte final. El Producte final obtingut és una aplicació web amb 
tecnologia ASP.NET Web Forms. El nucli sobre el qual es mou 
l’aplicació són els Itineraris possibles a realitzar. Sobre aquests 
itineraris, la penya ciclista organitzarà sortides que s’anomenen 
Activitats. Els usuaris que estiguin identificats dins l’espai virtual de 
la penya ciclista, poden realitzar la seva Inscripció a les activitats 
organitzades, així com disposar d’un espai anomenat Fòrum de 
noticies, on podrà realitzar les seves qüestions i a la vegada 
respondre a les d’altres usuaris o estar informat de les noticies de la 
penya. Les conclusions i les valoracions, es detallen en funció de la 
experiència obtinguda en la fase d’implementació del TFC i que es 
centren en el desenvolupament de l’Aplicació amb ASP.NET Web 
Forms amb llenguatge Visual C#.

Paraules Clau Descripció
tecnologia .NET Marc de creació d'aplicacions que permet 

desenvolupar aplicacions web, 
client/servidor, Serveis Web...

Mètode Cascada Mètode per gestionar el en el cicle de vida 
d’un Projecte.

ASP.NET Web Form Dins del marc .NET, és el punt que permet 
desenvolupar aplicacions web.

Itineraris Descripció d’una ruta en bicicleta de 
carretera o de muntanya.

Activitats Esdeveniments que s’organitzen sobre els 
itineraris descrits anteriorment.

Inscripció Són les inscripcions que han de realitzar, els 
usuaris que volen participar en les activitats 
organitzades.

Visual C# Un dels llenguatge de programació suportats 
per la plataforma .NET.
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5. Cos de la memòria

5.1. Introducció

5.1.1. Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de 
partida i aportació del TFC.

El context en el qual s’ha desenvolupat el TFC, és troba en l’àmbit 
d’una botiga especialitzada en ciclisme. Aquesta botiga té com 
activitat principal la venda de bicicletes de carretera i de muntanya (a 
partir d’ara Btt), així com accessoris, vestuari i complementes per 
ciclistes novells, aficionats o professionals.

Addicionalment, i establint la descripció que donarà terme al punt de 
partida del TFC, des de fa un curt espai de temps, no més d’un any, 
els clients més habituals juntament amb els propietaris de la botiga, 
es troben els caps de setmana per realitzar algun itinerari en 
bicicleta. Són sortides al voltant d’uns 100 quilòmetres per superfície 
de carretera i uns 50 en Btt i que no porten més d’un matí, 4 hores 
aproximadament, per poder-se realitzar.

Fins ara organitzar aquestes activitats, degut al reduït nombre de 
participants, ha estat relativament senzill, només es tractava 
d’establir com a norma una trobada setmanal, per organitzar el dia 
de l’activitat, així com l’itinerari a realitzar, horari i la superfície.

Darrerament el nombre de persones que s’han interessat per 
participar en aquestes sortides ha augmentat amb un nombre 
considerable i el que fins fa relativament poc, s’organitzava d’una 
manera ràpida i eficient, actualment han sorgit amb caràcter genèric, 
els següents inconvenients:

 Persones que tenien interès per realitzar alguna activitat en 
concret no han participat per desconèixer el dia de la sortida.

 Altres persones per confusions amb l’hora i el lloc de sortida, 
s’han trobat amb una hora o bé un lloc que no corresponia.

 I en general, no s’ha pogut resoldre dubtes que han sorgit, com la 
dificultat, la superfície, possible lloguer de bicicletes... que ha 
repercutit en reduir el nombre elevat dels partiments que 
inicialment tenien interès, als que realment han participat.  
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Amb aquest inconvenients, els propietaris de la botiga, així com els 
clients més habituals que participaven amb les activitats inicials, han 
decidit crear un grup coordinador d’aquests esdeveniments.

El primer que es planteja el grup coordinador és resoldre d’una 
manera eficient, ràpida, segura i econòmica, els punts que es detallen 
a continuació:

 Com notificar les activitats a les persones que puguin estar 
interessades en participar en l’esdeveniment, dades com el dia i el 
lloc de sortida, l’itinenari, la superfície.

 Com les persones interessades poden conèixer els itineraris a 
realitzar i la seva dificultat.

 Com resoldre els dubtes, que puguin sorgir a les persones 
interessades al respecte de l’activitat organitzada, o fins i tot 
altres qüestions relaciones amb la botiga o dins de l’àmbit del 
ciclisme.

En general, el que es planteja és el medi de comunicació, que permeti 
solucionar aquestes situacions.

 Telèfon
 Sms
 E-mail
 Web
 ...

En aquest punt, s’estableix el punt de partida del TFC i la seva 
aportació, que es detalla en els Objectius del TFC (punt 5.1.2.), per 
resoldre els punts que s’acaben de detallar i amb els que el grup 
coordinador, opina que una vegada resolts de manera adequada, el 
nombre de participants en les activitats augmentarà de manera 
considerable.
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5.1.2. Objectius del TFC

En l’apartat anterior, s’especificava el punt de partida del TFC, així 
com la situació que havia de resoldre la seva aportació. En aquest 
punt es detalla l’aportació que dona lloc als objectius del TFC.

L’objectiu principal, dins de l’àmbit funcional, d’aquest TFC ha estat 
aprofitar la importància que Internet ha adquirit com a canal de 
comunicació, establir un canal de comunicació bidireccional i en 
conseqüència interactiu.

Per això es vol dissenyar i desenvolupar una aplicació web, que 
gestioni l’activitat d’una penya ciclista, basada en tecnologia .NET. 
Concretament, aquesta aplicació serà l’espai virtual de la botiga que 
organitza les sortides dels seus clients que formen part de la penya 
ciclista. 

Dins de l’àmbit purament tècnic, l’objectiu es introduir-se i aprofundir 
en el marc de desenvolupament d’aplicacions basades en Internet 
que proporciona Microsoft .NET
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5.1.3. Enfocament i mètode seguit

L’enfocament del TFC “penya ciclista amb .NET”, de manera 
sistemàtica, es basa en adoptar inicialment una visió global del 
sistema i de forma progressiva refinar mitjançant una descomposició 
descendent.

Es defineix inicialment, tot el sistema com una caixa negra on només 
es distingeix les entrades i sortides del sistema però no el seu 
interior.

Una vegada identificats els límits del sistema i les seves relacions 
amb l’exterior, es procedeix a descriure el seu l’interior obtenint una 
identificació dels subsistemes o les relacions que els vinculen entre 
ells. El procés continua descomponen cada subsistema fins obtenir 
components desglossats a un nivell que es puguin estudiar sense 
problemes.

El mètode seguit, en el cicle de vida del TFC, és l’anomenat Cascada. 
És un mètode tradicional de desenvolupament de programari que no 
difereix massa de qualsevol mètode de desenvolupament de 
qualsevol producte material. Les fases que s’han proposat en el cicle 
són: Inicialització, Anàlisi, Disseny i Implementació que 
respectivament han donat lloc als documents Pla de treball, d’Anàlisi, 
del Disseny i per últim el Producte final. 

Figura 5.1. Cicle de Vida en Cascada

Algunes de les característiques d’aquest cicle, són:

 Cada fase comença quan ha finalitzat la fase anterior.
 Ajuda a prevenir, que sobrepassin las dates estimades.
 Al final de cada fase, es té la oportunitat de revisar el progrés del 

projecte.
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En la especificació de les fases Anàlisi i Disseny s’ha emprat el 
modelat Orientat a Objectes amb notació UML. Es detalla a 
continuació el diagrames utilitzats per modelar cada fase.

Fase Anàlisi:

 Diagrames de casos d’us 

Per documentar la interacció entre el programari i un actor o més. On 
la interacció en qüestió en principi és un funció autònoma dins del 
programari i un actor és un conjunt de papers d’una entitat exterior 
en relació amb el sistema de programari.

El diagrama de casos d’ús general juntament amb les seva 
corresponent descripció textual particular de cada cas, serviran per 
mostrar les funcions del sistema des del punt de vista de les seves 
interaccions amb l’exterior.

 Diagrama d’especificació de les classes d’entitats de l’anàlisi.

Si bé la notació empleada, no forma part d’UML, l’objectiu de les 
classes d’entitats de l’anàlisi, es construir el diagrama que mostrarà 
el flux entre les pàgines de l'aplicació web.

La representació dels casos d’ús en forma d’interaccions, donarà lloc 
a la identificació de les primeres classes d’entitats de l’anàlisi. Així 
doncs la font de les classes d’entitat, vindrà de la de la documentació 
del casos d’ús, especialment de les seves descripcions textual.

Les classes entitat, es correspondran als objectes del domini de 
l’aplicació, s’utilitzaran per modelar les entitats o esdeveniments del 
món real.

Fase Disseny:

 Diagrama Arquitectura de l’aplicació.

Es defineix la estructura arquitectònica de l’aplicació, utilitzant com a 
base el MVC (Model-Vista-Controlador). Permet definir les diverses 
capes de l’aplicació, especificant ubicació dels seus components això 
com la comunicació entre les capes, tenint present les següent 
descripcions:
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La Vista, manipula la visualització de la informació. 

El Controlador interpreta les accions del “mouse” i el teclat 
informant al Model i/o a la Vista, per tal de que canviïn segons 
resulti apropiat

El Model administra el comportament i les dades del domini de 
l’aplicació, respon a requeriments d’informació sobre el seu 
estat(normalment formulats des de la Vista) i respon a 
instruccions de canviar l’estat (usualment des del Controlador).

 Diagrama Model ER (Entitat-Relació)

Mostra les relacions entre les taules que s’utilitzaran, així com els 
noms i tipus de cadascuna de les seves columnes.

 Diagrama de Classes.

En aquest apartat, es descriuen les classes que intervenen en 
l’aplicació, on per facilitar la seva comprensió s’han desglossat el 
diagrames en funció de la seva ubicació en la estructura 
arquitectònica de l’aplicació.

Així per la capa Model i subsistema, s’ha definit el diagrama de 
classes amb relació d’herència, mentre que la cap Controlador ha 
precisat la representació d’un diagrama de classes amb relació 
d’herència i un nou diagrama amb relació de dependència.
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5.1.4. Planificació del projecte

Per establir una planificació del projecte, s’especifica inicialment les 
diverses fases del TFC, amb una enumeració de l’estructura i una 
breu descripció de les diferents tasques desenvolupades en cada fase.

Les diferents fases del TFC han estat les següents:

 Pla de treball.
 Anàlisi
 Disseny.
 Implementació.
 Memòria, manual d’instal·lació i Presentació en PowerPoint.

 Estructura del pla de treball:

1. Descripció del projecte

Conté una breu descripció del projecte.

2. Objectius
3. Requeriments funcionals

Enumeració i explicació breu de les diferents funcionalitats de 
projecte.

4. Requeriments tècnics 

Explicació breu de la tecnologia, Així com de les diferents 
aplicacions que s’utilitzaran per al desenvolupament.

5. Planificació temporal
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 Estructura del document d’anàlisi:

L'objectiu d'aquest document és aclarir al 100% tots els requisits 
funcionals de l'aplicació

1. Breu descripció del projecte
2. Requeriments funcionals  

Aquest punt contindrà els diagrames UML de casos d'ús, i una 
descripció detallada de cada requeriment funcional.

3. Interfície d'usuari

Es mostra un diagrama amb el flux entre les pàgines de 
l'aplicació web, amb l'aspecte exacte de cadascuna d'aquestes 
pàgines.

 Estructura del document de disseny i el prototip:

L'objectiu del document de disseny és explicar com es pensa 
implementar cadascun dels requisits funcionals de l'aplicació. 

1. Breu descripció del projecte
2. Disseny de l'arquitectura de l'aplicació

En aquest apartat es dona una idea general de l'arquitectura de 
l'aplicació. 

3. Disseny de la base de dades 

Es mostra les relacions entre les taules que s’utilitzaran, així 
com els noms i tipus de cadascuna de les seves columnes, amb 
el corresponent diagrama Entitat-Relació.

4. Disseny de classes 

Es defineix els noms definitius de les diferents classes i fitxers 
que composen l'aplicació.

L’elaboració del document de disseny anirà complementada amb una 
versió definitiva d’un prototip del TFC.
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 Implementació del TFC.

Fase de desenvolupament del projecte.

 Memòria, manual d’instal·lació i Presentació en PowerPoint.

La memòria, és el present document.

Manual d’instal·lació o es detalla tot el que sigui necessari per a la 
correcta instal·lació i configuració del TFC.

Una Presentació en PowerPoint, on es dona una visió general i molt 
clara del TFC.
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Diagrama de Gantt on es detalla la Planificació temporal elaborada en 
el document Pla de Treball:

Fase Anàlisi:

Fase Disseny:

Fase Implementació :

Memòria i PPT
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5.1.5. Productes obtinguts.

El producte obtingut és una aplicació que gestiona l’activitat d’una 
penya ciclista que organitza sortides en bicicleta de muntanya(BTT) o 
de carretera. Aquesta penya està coordinada des d’una botiga de 
bicicletes, que és on s’allotjarà i s’administrarà l’aplicació. 

El nucli sobre el que es mou l’aplicació són els itineraris, definits per 
l’administrador de l’aplicació, possibles a realitzar. Aquests 
Itineraris, es poden realitzar per superfície de carretera o de 
muntanya. Sobre aquests itineraris, la penya ciclista organitzarà 
sortides s’anomenen Activitats. Els usuaris que estiguin identificats 
dins l’espai virtual de la penya ciclista, es poden inscriure a les 
activitats organitzades.

L’aplicació, proporciona també d’un espai anomenat fòrum de 
noticies, on podrà realitzar les seves qüestions i a la vegada 
respondre a les d’altres usuaris, així com estar informat de les 
noticies de la penya.

En resum, les opcions necessàries per la gestió de la penya ciclista, 
que l’aplicació ofereix, ens les donen les següents funcionalitats :

Registre d’Usuaris
Si un usuari no està registrat, haurà de donar-se d’alta com a usuari 
a través del registre d’usuaris.

Identificació d’Usuaris
Per poder accedir a l’espai virtual de la penya de la botiga, tot usuari 
s’haurà d’identificar.

Manteniment dades d’Usuari
Permet als usuari, gestionar les seves dades personals.

Manteniment d’Usuaris(*)
Permet a un Administrador de l’espai virtual, gestionar l’accés dels 
usuaris a l’aplicació.

Manteniment d’Itineraris(*)
Un Itinerari ens descriu, un punt de sortida i un altre d’arribada, així 
com l’itinerari detallat dels punts per on passarà la ruta.

Manteniment d’Activitats (*)
Es correspon a un itinerari (existent al manteniment d’itineraris) que 
la penya ciclista, ha decidit organitzar/realitzar un determinat dia.
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Consulta d’Itineraris
Un cop identificat l’usuari pot consultar els itineraris, que es troben a 
l’espai virtual.

Consulta de les Activitats
Un cop identificat l’usuari, pot consultar les activitats organitzades 
per la penya ciclista

Inscripció/Anul·lar Inscripció a les Sortides
L’usuari identificat, un cop hagi consultat les activitats organitzades, 
es podrà inscriure, així com anul·lar les inscripcions de les que ja hagi 
estat inscrit.

Fòrum de noticies
L’usuari identificat, disposa també, d’un espai de noticies, on podrà 
realitzar les seves qüestions i a la vegada respondre a les d’altres 
usuaris.

(*) Opció exclusiva per l’administrador de l’espai virtual. 

A partir de les opcions que ofereix l’aplicació, es pot establir el 
nombre de rols implicats, que es detallen de menys a més privilegis.

Usuari
Correspon a un usuari qualsevol que estigui connectat a Internet, 
però que no està identificat dins de l’espai virtual de la botiga.

Usuari Identificat
Correspon a un usuari que estigui connectat a Internet, que està 
identificat dins de l’espai virtual de la botiga.

Administrador
Es correspon amb l’administrador de l’espai virtual de la penya 
ciclista.
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5.1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

S’enumeren els capítols que es detallen en l’apartat 5.2 Resta de 
capítols.

Es realitza un resum del elements més rellevats de la documentació 
que s’ha treballat. Es tracta de mostrar de forma genèrica, una idea 
del que s’ha treballat en cada fase. 

En la fase d’anàlisi:

 El diagrama de casos d’ús genèrics amb la seva enumeració i 
breu descripció, serviran per mostrar les funcions del sistema 
des del punt de vista de les seves interaccions amb l’exterior.

 Es mostra també exemples concrets del cas d’ús “Crear 
Itinerari” per mostrar com s’han treballant els següent 
apartats:

 Descripció textual del casos d’ús.

 l’interface d’usuari, amb un diagrama amb el flux entre les 
pàgines de l’aplicació.

 Es mostra l'aspecte exacte, del cas d’ús d’exemple.

Aquests exemple són una extracció del que s’ha treballat en el 
document d’anàlisi.

En la fase de Disseny, es defineix: 

 Les diferents capes que forment part de l’arquitectura de 
l’aplicació.

 El disseny de la base de dades, en forma de diagrama Entitat-
Relació. on es mostra les relacions entre les taules que 
s’utilitzaran i una descripció textual que defineix cada taula.

Es representa el diversos diagrames de classes, organitzats segons 
la seva pertinença a la capa de l’arquitectura definida i també la 
relació entre les diverses classes.

De les classes que interactuen directament amb la base de dades, 
s’afegeix una enumeració això com una breu descripció que 
permet conèixer la seva funcionalitat.
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5.2. Resta de capítols

5.2.1. Fase Anàlisi

Diagrama de Casos d’ús

Usuari

Administrador

Registrar Usuari

Usuari Identificat

Identificar Usuari

Crear Itinerari

Consultar Itinerari

Modificar Itinerari

Eliminar Itinerari

Crear Activitat

Consultar Activitat

Modificar Activitat

Eliminar Activitat

Crear Noticia

Consultar
Inscripcions

Eliminar Inscripció

Respondre Noticia

Consultar Noticia

Crear Inscripció

Consultar Les
Meves Dades

Modificar Les
Meves Dades
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Cas d’ús Descripció Actors
Registrar Usuari Registrar un usuari, per accedir a 

l’espai virtual de la penya
ciclista

Usuari

Identificar 
Usuari

Identificar a un usuari registrat, 
per accedir a l’espai virtual de la
penya ciclista

Administrador, 
Usuari Identificat

Crear Itinerari Ha de permetre crear Itineraris, 
que són el nucli sobre el que es
mou l’aplicació

Administrador

Consultar 
Itinerari

Podem consultar els Itineraris 
creats.

Administrador, 
Usuari Identificat

Modificar 
Itinerari

Podem modificar els Itineraris 
creats

Administrador

Eliminar 
Itinerari

Permet eliminar Itineraris Administrador

Crear Activitat Ha de permetre crear Activitats, 
que estan vinculades als
Itineraris.

Administrador

Consultar 
Activitat

Podem consultar les Activitats 
organitzades(creades)

Administrador, 
Usuari Identificat

Modificar 
Activitat

Podem modificar les Activitats 
organitzades

Administrador

Eliminar 
Itinerari

Podem eliminar les Activitats 
organitzades

Administrador

Crear Inscripció Ha de permetre realitzar 
inscripció a les activitats 
organitzades

Usuari Identificat

Crear Inscripció Ha de permetre realitzar anular 
la seva inscripció de les activitats 
organitzades

Usuari Identificat

Crear Noticies Ha de permetre crear Noticies Administrador, 
Usuari Identificat

Consultar 
Noticies

Ha de permetre consultar 
Noticies

Administrador, 
Usuari Identificat

Respondre 
Noticies

Ha de permetre respondre 
Noticies

Administrador, 
Usuari Identificat

Consultar 
Inscripcions

Consultar les Inscripcions que 
s’ha realitzat sobre una Activitat 
organitzada

Administrador

Consultar Les 
Meves Dades

Ha de permetre consultar les 
dades de l’usuari identificat

Administrador, 
Usuari Identificat

Modificar Les 
Meves Dades

Ha de permetre modificar les 
dades de l’usuari identificat

Administrador, 
Usuari Identificat
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Es mostra un exemple de com s’ha definit la descripció textual del 
casos d’ús. La resta de descripcions textuals es troben en el 
corresponent document d’anàlisi.

Crear Itinerari

Cas d’ús Crear Itinerari
Descripció Ha de permetre crear Itineraris, que són el nucli 

sobre el que es mou l’aplicació.
Actors Administrador
Precondicions
Flux d’Events

Flux Principal
1. Dins de l’espai virtual. L’usuari tria l’opció Itineraris.
2. L’usuari tria Afegeix.
3. L’usuari selecciona Superfície i Dificultat, i introdueix Origen, 
Destí,
Quilometratge i observacions.
4. L’usuari pot Cancel·lar o Acceptar l’acció.
5. Si ha triat Acceptar, el sistema introdueix el nou Itinerari.
Flux Alternatiu: Afegeix Punt Km. (s’interposa entre els punts 3 i 4 
del flux
principal)
3.1 L’usuari tria l’opció Afegeix Punt Km.
3.2 L’usuari introdueix Quilòmetre, Altitud, Lloc i Observacions.
3.3 L’usuari pot Cancel·lar o Acceptar l’acció.
3.4 Si ha triat Acceptar, el sistema introdueix el nou Punt Km. de 
l’Itinerari
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Es mostra un exemple de com s’ha definit l’interface d’usuari, del cas 
d’ús d’exemple, amb un diagrama amb el flux entre les pàgines de 
l’aplicació. La resta de diagrames es troben en el corresponent 
document d’anàlisi.

Crear Itinerari

Des del menú, un Administrador, triarà l’opció Itineraris. Es presenta 
la PantallaCercarItinerari, l’usuari triarà l’opció Afegeix i es mostrarà 
la PantallaDetallItinerari on s’introduiran les dades sol·licitades. Si es 
volen afegir els punts km. de l’itinerari l’usuari triarà l’opció Afegeix 
Punt Km. Es mostra la PantallaDetallPuntKm per introduir les dades 
corresponents.
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Es mostra un exemple de l'aspecte exacte, del cas d’ús d’exemple. La resta de pantalles es troben en el 
corresponent document d’anàlisi.

Crear Itinerari
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5.2.2. Fase Disseny

Disseny de l’arquitectura de l’aplicació

Es defineixen les següents capes:

 Una capa d’interfícies d’usuari que es correspon a la Vista, on es 
defineix un package “ASP.NET GUI” per les interfícies d’usuari 
desenvolupades en ASP.NET

 Una capa lògica de l’aplicació que correspon al model, on es 
defineix un package “Lògica de Programa” que implementarà les 
funcionalitats bàsiques de la lògica del programa.

 Una capa de dades, que està constituïda per una base de dades 
relacional, en la que crearem les taules necessàries.

Per permetre la comunicació entre les capes:

 S’afegeix un package “GUI Controler”, controlador de la interfícies 
gràfica, que s’encarregarà de controlar els events i de manipular 
les vistes de la interfície gràfica. Aquest package, juntament amb 
“web.config” es corresponen al Controlador del disseny MVC.

 Per la comunicació amb la capa de dades, es defineix un 
subsistema “DataBase Access”.

Tan els packages com el subsistema de comunicació amb la capa de 
dades, tenen una estructura interna determinada. En l’apartat 5 
(Disseny de Classes) del present document, es detalla les classes i els 
fitxers que composen l’aplicació així com en el seu paper dins 
l’arquitectura MVC.
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Disseny de la base de dades (Diagrama ER)
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Taula Descripció
ACTIVITATS Dades de les Activitats Organitzades
INSCRIPCIONS Dades des les Inscripcions a les Activitats
ITINERARIS Dades dels Itineraris
ITINERARISDET Dades del detall dels punt quilomètrics dels 

Itineraris
FORUM Dades del Fòrum
MENUS Codificació del Menú de l’Aplicació.
ROLS Codificació dels Rols d’Usuari
ROLSMENUS Definició del Menú per als Rols
USUARIS Dades dels Usuaris
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Disseny de classes

En aquest apartat, es descriuen les classes que intervenen en l’aplicació. Per facilitar la lectura del diagrama de 
classes es divideix la presentació dels diagrama segons les relacions entre classes i segons la seva pertinença a 
cadascuna de les capes que formen part de l’arquitectura MVC.

Diagrama de Classes amb relació d’herència – Capa Model i subsistema DataBase Access (*)

(*) S’afegeix una relació de dependència entre la classe dsNet.cs i dbProfile.cs, per la seva pertinença al 
subsistema DataBase Access.
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Classe Descripció
dbProfile.cs La funcionalitat de la classe “dbProfile.cs” és la 

d’emmagatzemar els paràmetres de connexió
dsNet.cs La funcionalitat de la classe “dbNet.cs” és la 

administració de les operacions genèriques sobre 
les dades del domini de l’aplicació

dsItineraris.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dbItineraris.cs” és la 
poder realitzar les operacions de la classe 
“dsNet.cs” sobre la taula “itineraris”

dsItinerarisDet.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dbItinerarisDet.cs” és la 
poder realitzar les operacions de la classe 
“dsNet.cs” sobre la taula “itinerarisdet”

dsActivitats.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dbItinerarisDet.cs” és la 
poder realitzar les operacions de la classe 
“dsNet.cs” sobre la taula “activitats”

dsInscripcions.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dsInscripcions.cs” és la 
poder realitzar les operacions de la classe 
“dsNet.cs” sobre la taula “inscripcions”

dsForum.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dsInscripcions.cs” és la 
poder realitzar les operacions de la classe 
“dsNet.cs” sobre la taula “forum”

dsMenus.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dsMenus.cs” és la poder 
realitzar les operacions de la classe “dsNet.cs” 
sobre la taula “menus”

dsRols.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dsRols.cs” és la poder 
realitzar les operacions de la classe “dsNet.cs” 
sobre la taula “rols”

dsRolsMenus.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dsRols.cs” és la poder 
realitzar les operacions de la classe “dsNet.cs” 
sobre la taula “rolsmenus”

dsUsuaris.cs És una especialització de la classe “dsNet.cs”. La 
funcionalitat de la classe “dsRols.cs” és la poder 
realitzar les operacions de la classe “dsNet.cs” 
sobre la taula “usuaris”
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Diagrama de Classes amb relació d’herència – Capa Controlador
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Diagrama de Classes amb relació de dependència – Capa Controlador (*).

(*) Concretament són les classes “.aspx.cs” les que pertanyen al Controlador en l’arquitectura MVC.
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5.3. Capítol penúltim amb la valoració econòmica.

No s’escau per aquest projecte.
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5.4. Capítol últim amb les Conclusions.

5.4.1. Conclusions desenvolupament TFC en la plataforma .NET

S’esmenten les conclusions i les valoracions, en funció de la 
experiència obtinguda en la fase d’implementació del TFC i que es 
centren en el desenvolupament d’ una Aplicació Web ASP.NET amb 
Visual C#.

La plataforma .NET, proporciona un entorn de desenvolupament 
integrat sota l’interface Visual Studio .NET que permet la creació 
d’aplicacions basades en Internet, que permet als desenvolupadors, 
crear aplicacions de forma senzilla i ràpida. 

Independentment del llenguatge de programació escollit per a 
desenvolupar aplicacions, proporciona una codificació més neta, més 
fàcil de reutilitzar i compartir, incrementant el rendiment i la 
escalabilitat Es realitza aquesta comparativa tenint com a contrapunt 
ASP. Si bé es pot considerar ASP.NET com l’evolució natural de ASP, 
ASP.NET es considera com un producte nou.

Permet desenvolupar aplicacions, de forma especialitzada separant la 
capa de presentació, de la capa de negoci. D’aquesta manera si en 
una organització les tasques de desenvolupament estan dividides o 
fins i tots es decideix externalitzar el disseny de l’interface, permet a 
cada àrea dedicar-se plenament en la seva part de la qual sigui 
responsable. Els dissenyadors d’interface disposen d’eines dins de 
l’entorn .NET que es poden utilitzar per crear la capa de presentació. 
Paral·lelament i de forma independent, els desenvolupadors que 
tenen coneixement dels mecanismes interns de l’aplicació poden 
desenvolupar les funcionalitats de negoci que requereix l’aplicació.

S’observa també una interacció de la plataforma .NET amb el servidor 
de pàgines web IIS (Internet Information Server) de la plataforma 
Windows. El fet de crear un projecte d’aplicació Web ASP.NET, 
estableix comunicació amb IIS i crea un directori d’aplicació en IIS 
amb el mateix nom de projecte, que demostra la integració de la 
plataforma .NET dins del IIS.

Des del punt de vista particular del TFC desenvolupat, la plataforma 
.NET ha permès realitzar un desenvolupament ràpid de l’aplicació, 
que era requeriment bàsic degut al recent increment interès dels 
clients de la botiga per poder participar en les activitats organitzades 
per la penya ciclista. Així en un curt espai de temps, ha permès obrir 
un nou canal de comunicació per la botiga. Un canal bidireccional i 
per tant interactiu, amb un abast i un àmbit il·limitat.
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6. Glossari

Terme Descripció
Cas d’ús. Diagrama que mostra les funcions d’un 

sistema des del punt de vista de les seves 
interaccions amb l’exterior.

Activitats Esdeveniments que s’organitzen sobre els 
intineraris descrits anteriorment.

Actor Rol que juga un usuari al respecte d’un 
sistema.

ASP Active Server Pages. Tecnologia per la 
creació de pàgines dinàmiques del costat del 
servidor desenvolupada per Microsoft.

ASP.NET Eina per desenvolupar aplicacions web 
dinàmiques amb innovacions del tipus: Nous 
llenguatges renovats, components renovats, 
serveis web...

ASP.NET GUI Interface gràfic d’usuari per l’entorn 
ASP.NET.

ASP.NET Web Form Dins del marc .NET, és el punt que permet 
desenvolupar aplicacions web.

Diagrama de Classes Descripció visual que representa la 
estructura i el comportament d’objectes del 
sistema.

Diagrama de Gantt Representació gràfica d’una planificació 
temporal, sobre dos eixos; vertical on es 
disposa de les tasques del projecte i 
horitzontal on es representa el temps de les 
tasques.

Diagrama Model ER Descriu les taules que formen part de la base 
de dades així com les relacions entre elles.

GUI Controler Controlador de l’interface gràfic de l’usuari.
GPS El sistema Global de posicionament es un 

sistema satèl·lit basat en senyal de radio.
HTTP És un protocol que dóna vida a Internet, i 

gràcies al qual, els clients i servidors es 
poden comunicar

HTTPS Té la mateixa funcionalitat que http, però 
amb el tractament de les dades forma 
segura.

IIS Internet Information Server. Servidor de 
pàgines web per la plataforma Windows.

Inscripció Són les inscripcions que han de realitzar, els 
usuaris que volen participar en les activitats 
organitzades.
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Terme Descripció
Itineraris Descripció d’una ruta en bicicleta de 

carretera o de muntanya.
Mètode Cascada Mètode per gestionar el en el cicle de vida 

d’un Projecte.
MVC Model-Vista-Controlador. Model que permet 

descriure l’arquitectura d’una aplicació.
tecnologia .NET Marc de creació d'aplicacions que permet 

desenvolupar aplicacions web, 
client/servidor, Serveis Web...

Relació de 
Dependència

Són aquelles que s'han d'establir amb altres 
per a poder dur a terme les responsabilitats

Relació d’herència Una tecnologia que permet definir una nova 
classe a partir d'una anterior mitjançant la 
descripció de les diferències entre elles.

TFC Treball fi de carrera.
Package Un package, és un mecanisme amb propòsit 

general per organitzar element en grups.
UML Llenguatge que permet modelar, construir i 

documentar els elements que formen part 
d’un sistema de software orientat a objectes.

Visual C# Un dels llenguatge de programació suportats 
per la plataforma .NET.
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8. Annexos

S’enumeren les funcionalitats que es voldrien haver desenvolupat i 
que no s’han dut a terme per la curta durada del TFC.

 Millorar la interacció amb l’usuari, de manera que al afegir una 
nova activitat, l’usuari rebi notificació via e-mail.

 Transformar la web (http) amb una web segura (https) de tal 
manera que només puguin accedir a l’entorn virtual privat els 
clients que tinguin emès un certificat de client.

 Nous mecanismes d’importació i exportació de dades dels itineraris 
de l’aplicació a través de dispositius GPS.


