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1-Introducció 
 

El projecte consistirà en el disseny i implementació d’una aplicació client d’escriptori dedicada 

a la gestió de notes, aquest parteix dels requeriments exposats a partir de l’exemple TreeNotes  

anunciat a l’enunciat del TFC. 

Analitzant les funcionalitats d’aquest programa, m’he adonat que es podria ampliar el 

concepte de notes estructurades sota un arbre jeràrquic pel de notes classificades mitjançant 

etiquetes (tags).  Sota aquest nou paradigma, cada nota podria tenir associades diverses 

etiquetes, i aquestes alhora es podrien repetir en diferents notes. Això permetria flexibilitzar 

l’arbre de notes jeràrquic, on cada nota només pot finalment dependre d’un node de l’arbre.  

En un arbre jeràrquic, s’ha d’anar desplegant l’arbre per tal d’anar visualitzant les notes, i 

sovint els arbres contenen un gran nombre de nodes intermedis entre l’arrel de l’arbre i les 

seves fulles, el que pot fer carregosa la cerca. En contraposició en el model d’etiquetes 

proposat cada nota pot tenir moltes etiquetes, i cada etiqueta pot estar associada a moltes 

notes, però la cerca sempre es fa a partir de les etiquetes, de manera que només tenim un 

esglaó entre la nota i l’etiqueta. És la combinació d’etiquetes, és a dir, l’associació de 

conceptes el que ens permet filtrar per diferents conceptes alhora i obtenir les notes cercades. 

Resulta més fàcil pensar en quines etiquetes o conceptes són adients per a les notes que 

estem cercant que no intentar recordar l’estructura jeràrquica que utilitzem per classificar com 

seria el cas d’un arbre de notes jeràrquic. 

Aquesta manera de gestionar les notes ens permetrà navegar de les notes a les etiquetes que 

conté i al revés, d’una etiqueta podríem veure’n les notes que hi estan associades. Això ens 

hauria de permetre dibuixar un graf i navegar per les relacions que s’estableixen entre les 

notes gràcies a les etiquetes. 

Aquest mecanisme d’organització mitjançant etiquetes és present en l’actualitat en moltes 

aplicacions disponibles a través d’Internet, algunes de les més conegudes són GMail o el 

Reader de Google, que ens poden donar una idea del que es pretén. Una altra aplicació que 

pot exemplificar el graf de navegació que es pretén construir el podem trobar a l’aplicació 

TimesReader del diari New York Times, que incorpora un visualitzador de notícies on es pot 

navegar per les notícies relacionades per temes mitjançant un graf. 
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2-Objectius 

 

 Creació d’un entorn intuïtiu que minimitzi la formació alhora d’utilitzar l’aplicació. 

 Eficiència en la gestió de les notes, de manera que en pocs passos s’assoleixi l’objectiu 

perseguit, ja sigui la cerca i edició d’una nota com l’ introducció d’una nota nova. 

 Que l’aplicació pugui gestionar un volum elevat de notes de forma eficient. 

 Que l’aplicació sigui suficientment flexible per tal que faciliti informació de diferents 

tipus. A tall d’exemple s’ha de poder introduir informació relativa a una tasca a 

realitzar i indicar quan calgui que la tasca ja s’ha realitzat, i també s’ha de facilitar la 

introducció de notes escrites a mà (mitjançant, per exemple, un tablet pc).   
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3- Requeriments funcionals  
 

Com ja hem explicat anteriorment les notes s’organitzarien al voltant d’etiquetes, és per això 

que caldrien les funcionalitats que permetessin l’edició de les etiquetes, de les notes i de les 

relacions que s’estableixen entre elles.  També seria necessari un mètode que permetés la 

cerca de les notes. En contraposició a l’arbre jeràrquic, el mètode de cerca principal 

s’estructuraria a partir de les etiquetes; seleccionant una etiqueta o més d’una es visualitzarien 

les notes que contenen aquestes etiquetes. Posteriorment s’escolliria una nota que es podria 

editar de forma individual. 

Un altre concepte que m’agradaria incorporar per facilitar les cerques és remarcar el pes 

d’utilització de cadascuna de les etiquetes. Les etiquetes que utilitzarem per organitzar les 

diferents notes no seran utilitzades amb la mateixa freqüència, probablement n’hi haurà 

algunes que utilitzarem més sovint que les altres, és per això que si alhora de realitzar les 

cerques podem representar visualment la importància relativa que tenen unes etiquetes 

respecte les altres, ens ajudarà a realitzar una cerca més efectiva. Una manera de remarcar el 

pes de cada etiqueta quan es mostra la llista d’etiquetes disponibles podria ser variar la mida 

de la font utilitzada en el descriptor de l’etiqueta, com ja fan molts blogs que utilitzen aquest 

sistema de classificació per etiquetes (anomenat en molts casos Tag Cloud). 

Pot resultar útil la incorporació d’altres mecanismes de cerca a banda de la cerca per 

etiquetes. És per això, que caldria disposar d’una cerca a partir de text estil Google, i d’un 

conjunt de cerques predefinides en funció de les propietats de les notes, com per exemple la 

consulta de les notes recents. 

En determinades circumstàncies pot resultar útil entreveure les relacions que s’estableixen 

entre les etiquetes i les notes. És per aquesta raó que seria interessant representar amb un 

graf parcial aquestes relacions, i poder navegar a través d’aquestes relacions de manera 

gràfica. Així podríem, a tall d’exemple, seleccionar una etiqueta, visualitzar-ne les notes 

associades, d’aquestes notes seleccionar-ne una i visualitzar la resta d’etiquetes associades, i 

així navegar entre les relacions que s’estableixen entre les notes i les etiquetes. 

Pel que fa a les notes, han de permetre la introducció rica de contingut, que incorpori text amb 

format i fins i tot imatges i fitxers adjunts. Ara bé, no totes les notes són de la mateixa 

naturalesa, de manera que serà necessari preparar el model d’objectes per tal que es pugui 

estendre fàcilment. En aquest sentit seria útil la incorporació de notes escrites a mà, o notes 

en forma de tasques que permetin indicar si estan realitzades o no i una data estimada de 

realització. Finalment es podria puntuar la importància de cada nota, de manera que també es 

faciliti una cerca en funció de la importància de les notes. 
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4- Requeriments tècnics  
 

La tecnologia utilitzada es troba en el marc del .NET Framework de Microsoft, en concret la 

versió 3.5, que ens permetrà utilitzar les últimes característiques d’aquesta tecnologia. 

Per a la representació de les dades i la interacció de l’usuari s’utilitzarà la tecnologia WPF 

(Windows Presentation Foundation), que facilitarà la incorporació d’una experiència d’usuari 

rica i eficient, com per exemple la representació i interacció del graf que modela les relacions 

entre notes i etiquetes. 

Per a la persistència de les dades s’utilitzarà la versió de SQL-SERVER 2005 anomenada Express 

With Advanced Service. La utilització d’aquesta versió ve condicionada per la funcionalitat Full 

Text Index (cerca completa de índexs de text). Com ja hem dit als requeriments funcionals, 

d’una banda les notes podran tenir associades fitxers adjunts, i de l’altra haurà de ser possible 

realitzar cerques estil Google. Aquesta versió, és la única de les gratuïtes que permet crear 

índexs de text en fitxers binaris emmagatzemats en columnes de tipus binari a la base de 

dades i realitzar cerques de text que incloguin, com a camp de consulta aquestes columnes. 

La implementació del codi es farà en el llenguatge de programació C#, versió 3. 

L’eina que s’utilitzarà per a desenvolupar l’aplicació serà el Visual Studio 2008, que permet la 

manipulació de totes les tecnologies esmentades anteriorment. 
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5- Planificació temporal  
 

2/10/2007  Lliurament PAC 1  (Pla de treball) 

Especificació i disseny 

03/10/2007 Definició casos d’ús. Descripció dels casos d’ús que apareixeran a l’aplicació. 
08/10/2007 Disseny del model d’objectes. Modelatge dels diferents objectes que intervenen a 

l’aplicació (etiquetes, notes, ...) 
12/10/2007 Disseny de la persistència. Modelatge de la base de dades a partir del model 

d’objectes realitzat prèviament. 
16/10/2007 Prototips de pantalles. Realització de prototips en WPF, de manera que es puguin 

aprofitar en la fase d’implementació i sigui possible observar el flux de l’aplicació. 
 
22/10/2007  Lliurament PAC2  (Especificació i disseny) 

 Implementació 

23/10/2007 Implementació model d’objectes. Implementació del model d’objectes definit a la 
fase de disseny. 
 
29/10/2007 Viatge personal (temps perdut: 1 setmana) 
 
05/11/2007 Implementació gestió d’etiquetes. Implementació de la visualització de les 

etiquetes, que alhora permetrà la cerca de notes i l’edició d’etiquetes. 
12/11/2007 Implementació gestió de notes. Implementació de la visualització i edició dels 

diferents tipus de notes: escrites a màquina, amb imatges i escrites a mà. 
26/11/2007 Implementació navegació amb graf. La part més complexa, implementació de la 

visualització i navegació mitjançant relacions de les notes i les etiquetes. 
17/12/2007 Retocs finals i test del conjunt. 
 
21/12/2007  Lliurament PAC3  (Implementació) 

27/12/2007 Creació presentació virtual 

09/01/2008  Lliurament Final   

Diagrama de Gannt  
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6- Descripció del projecte 
 

El projecte a desenvolupar consisteix en una aplicació d’escriptori dedicada a la gestió de 

notes. L’aplicació serà d’ús personal, de manera que tan sols hi haurà un actor principal que 

realitzarà totes les funcions.  

6.1- Notes 

Les notes que es gestionaran podran ser de diversa índole i podran, per tant, tenir diferents 

formats, alguns dels quals són: 

- Notes amb text ric, és a dir, text amb format i fitxers adjunts (imatges, ...). 

- Notes escrites a mà (especialment útil per a usuaris amb un ordinador estil Tablet-PC). 

- Tasques:  notes que indiquen una tasca a realitzar, i que incorporen un paràmetre que 

indicar si la tasca s’ha realitzat o no i una data límit de realització. Les tasques poden 

ser, com les notes, manuscrites o mecanografiades. 

Totes les notes tindran un títol per tal de poder-les identificar ràpidament sense haver de llegir 

tot el contingut. 

Cada nota incorporarà com a propietat la data de la seva creació. Aquesta informació ens 

permetrà posteriorment realitzar cerques basades en aquesta data. 

Una nota es podrà marcar i desmarcar com eliminada. Quan una nota estigui eliminada no 

apareixerà en les cerques, tan sols serà accessible consultant la paperera de reciclatge.  

Cada nota es podrà puntuar amb un valor numèric dins el rang de l’u al cinc.  

Les notes podran tenir un o diversos arxius adjunts associats. Quan aquests arxius adjunts 

siguin imatges es previsualitzarà el seu contingut. 
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6.2- Etiquetes i cerques 

 

Les notes s’organitzaran mitjançant etiquetes. Una etiqueta podrà estar associada a diverses 

notes i una nota podrà contenir diverses etiquetes.  

Existiran diferents mètodes de cerca: 

- Seleccionar una etiqueta. Quan es seleccioni una etiqueta l’usuari veurà una llista de 

totes les notes que tenen associada aquesta etiqueta. 

- Seleccionar un text de cerca. L’usuari podrà especificar un text de cerca, i el programa 

mostrarà el conjunt de notes que contenen el text de cerca especificat tant al títol 

com al contingut de la nota, així com als arxius adjunts associats. 

- Seleccionar una cerca predefinida. Hi haurà un conjunt de cerques predefinides en 

torn de les propietats de les notes. Aquestes seran: 

o Cerques de les notes eliminades. Quan una nota estigui marcada com 

eliminada es podrà accedir a ella mitjançant una cerca predeterminada que 

anomenarem paperera de reciclatge. Aquesta es definirà com un lloc de 

transició en el qual es podrà recuperar la nota. Posteriorment es podrà buidar 

la paperera, que implicarà l’eliminació persistent de les notes que estaven 

marcades com eliminades. 

o Cerques de notes basades en la data de creació. Aquestes cerques permetran 

cercar les notes en base a la proximitat temporal respecte el present: última 

setmana, últim mes, i últim any. 

o Cerques de tasques per el seu estat. Es podran cercar tasques pendents de 

realitzar, i tasques realitzades.  

  



11 Treball final de carrera: Memòria NoteBook 

 

6.3- Visualització de les cerques 

 

L’usuari disposarà de dos mètodes de visualització de cerques, i podrà triar el que més li 

convingui a l’apartat de configuració de l’aplicació. La opció seleccionada serà recordada per 

l’aplicació entre diferents sessions de l’aplicació. Aquests mètodes són: 

-Visualitzar els resultats mitjançant un llistat de notes que concorden amb els criteris de 

cerca. Un cop l’usuari hagi realitzat una cerca, podrà realitzar un segon filtre basat en dos 

paràmetres, d’una banda un text que aparegui en el títol i el contingut de les notes, i de l’altra 

la puntuació que té cadascuna de les notes. Podrà indicar que només es vegin, a tall 

d’exemple, les notes que contenen el text viatge i tenen una puntuació superior a dos, de 

manera que automàticament es redueixi el nombre de notes seleccionades. 

-Un graf que representi les relacions existents entre les etiquetes i les notes. Aquest graf serà 

navegable, és a dir, a partir d’una cerca l’usuari visualitzarà totes les notes que concorden amb 

aquesta cerca, i les etiquetes que al seu torn tenen associades aquestes notes. Si l’usuari 

selecciona una etiqueta, aquesta passarà a ser el node central del graf, que es tornarà a 

dibuixar per mostrar les relacions que s’esdevenen a partir d’aquesta etiqueta. Si l’usuari 

selecciona una nota, s’obrirà la finestra d’edició de la nota de manera que l’usuari pugui 

veure’n el contingut complet i fer les modificacions que siguin escaients. 
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6.4- Impressions 

 

Des de l’aplicació serà possible efectuar dos tipus d’impressions, el primer serà la impressió 

d’una nota, amb totes les dades que tingui associades, com per exemple la llista d’etiquetes 

que tenen relació amb la nota o la data de creació de la nota. 

En segon lloc també serà possible realitzar una impressió d’una llista de notes després d’haver 

efectuat una selecció per qualsevol dels mitjans possibles. La impressió constarà d’una 

capçalera amb els criteris de cerca utilitzats en la selecció i la impressió seqüencial de les notes 

de la mateixa manera que en el cas d’una impressió individual.  
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7- Requeriments funcionals 
 

7.1- Casos d’ús 

A continuació es llista els casos d’ús que es troben a l’aplicació: 

 CU01: Realització d’una cerca a partir d’una etiqueta com a criteri de cerca. 

 CU02: Realització d’una cerca mitjançant paraules clau. 

 CU03: Filtre d’una cerca per importància. 

 CU04: Creació d’una etiqueta nova. 

 CU05: Creació d’una nota de text nova. 

 CU06: Creació d’una nota manuscrita nova. 

 CU07: Creació d’una nota tipus tasca. 

 CU08: Afegir una imatge a una nota. 

 CU09: Afegir un arxiu a una nota. 

 CU10: Edició d’una nota. 

 CU11: Eliminació d’una etiqueta. 

 CU12: Eliminació d’una nota. 

  CU13: Buidar la paperera amb les notes eliminades. 

 CU14: Navegació per les relacions establertes entre notes i etiquetes. 

 CU15: Impressió d’una nota. 

 CU16: Impressió d’una llista resultat d’una cerca. 

 CU17: Canvi de nom d’una etiqueta. 

 CU18: Filtre per paraules clau 
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7.2- Diagrama dels casos d’ús de creació i edició d’etiquetes i notes 
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7.3- Diagrama dels casos d’ús de cerca a partir de la cerca per etiquetes 
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7.4- Descripció textual dels casos d’ús 

 

En la descripció textual dels casos d’ús s’ha omès la inclusió dels actors que intervenen en cada 

cas d’ús donat que només tenim un actor.  

Un cop l’usuari executa l’aplicació té un seguit d’informació en pantalla relativa a les etiquetes 

existents i la quantitat de notes que té associada cada etiqueta. Concretament la informació 

que veu és una sèrie d’etiquetes virtuals que permeten executar cerques predefinides i una 

llista de les etiquetes que l’usuari ha anat creant ordenades alfabèticament. A partir d’aquesta 

pantalla l’usuari accedeix als diferents casos d’ús. 

Identificador CU01 

Nom Realització d’una cerca a partir d’una etiqueta com a criteri de 
cerca 

Resum Obtenció d’una llista de notes utilitzant una etiqueta com a 
criteri de cerca 

Pre-condicions Existeix una sessió del programa activa, i partim de la pantalla 
inicial de l’aplicació on disposem de totes les etiquetes, 
ordenades alfabèticament. 

Post-condicions L’usuari obté una segona pantalla on s’indica l’etiqueta que s’ha 
seleccionat, una llista de les notes (es mostrarà el títol de cada 
nota) que compleixen amb la cerca executada. Des d’aquí, es 
podrà accedir a l’eliminació de l’etiqueta. L’usuari podrà 
seleccionar una nota per obtenir-ne detalls. 

Fluxe 1. A la banda inferior de la pantalla, just després de les 
etiquetes existeix un desplegable que indica el tipus d’acció 
que es realitzarà al clicar sobre una etiqueta. En el nostre cas 
l’usuari ha de seleccionar l’opció mostrar llista de notes a 
partir d’una etiqueta. 

2. L’usuari selecciona una etiqueta. 
3. L’usuari obté una segona pantalla com a resultat de la cerca, 

on s’indica d’una banda el criteri de cerca , és a dir, l’etiqueta 
seleccionada, i de l’altra, una llista de les notes que 
compleixen la cerca. De cada nota de la llista només se’n 
mostra el títol. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU02 

Nom Realització d’una cerca mitjançant paraules clau 

Resum Obtenció d’una llista de notes utilitzant una paraula clau com a 
criteri de cerca 

Pre-condicions Existeix una sessió del programa activa, i partim de la pantalla 
inicial de l’aplicació on disposem d’un quadre de text per 
introduir la paraula clau i tot seguit un botó per executar la 
cerca. 

Post-condicions L’usuari obté una segona pantalla on s’indica el criteri de cerca 
utilitzat, és a dir, les paraules clau,i una llista de les notes (es 
mostrarà el títol de cada nota) que compleixen amb la cerca 
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executada. L’usuari podrà seleccionar una nota per obtenir-ne 
detalls. 

Fluxe 1. L’usuari introdueix una paraula clau. 
2. L’usuari prem el botó d’execució de la cerca. 
3. L’usuari obté una segona pantalla com a resultat de la cerca, 

on s’indica d’una banda el criteri de cerca , és a dir, la paraula 
clau utilitzada, i de l’altra, una llista de les notes que 
compleixen la cerca. De cada nota de la llista només se’n 
mostra el títol. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU03 

Nom Filtre d’una cerca per importància 

Resum Un cop hem realitzat una cerca podem aplicar un filtre segons la 
importància de les notes que volem visualitzar. 

Pre-condicions L’usuari ha realitzat una cerca, ja sigui per etiqueta o per paraula 
clau, i disposa d’una llista de notes. 

Post-condicions A la llista de notes que té l’usuari només apareixen les que estan 
marcades amb una importància igual o superior a la indicada per 
l’usuari. 

Fluxe 1. L’usuari indica la importància mínima que han de tenir les 
notes que vol filtrar, i ho fa mitjançant un selector de rang. 

2. Les notes amb una importància inferior a les que l’usuari ha 
marcat desapareixen de la llista, que esdevé més curta. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU04 

Nom Creació d’una etiqueta nova 

Resum L’usuari crea una etiqueta nova 

Pre-condicions Existeix una sessió del programa activa. 

Post-condicions L’usuari té a disposició una nova etiqueta. 

Fluxe 1. Des de la pantalla inicial l’usuari selecciona l’opció de crear 
una etiqueta nova. 

2. Apareix un quadre de diàleg on es pregunta el nom de 
l’etiqueta i es prem el botó d’acceptar. 

3. L’etiqueta s’ha persistit a la base de dades, i la pantalla inicial 
es refresca, de manera que podem veure l’etiqueta que 
acabem de crear. 

Fluxes alternatius Des del quadre de diàleg, si l’usuari prem el botó de tancar, 
torna a la pantalla inicial i l’etiqueta nova no es persisteix. 

 

Identificador CU05 

Nom Creació d’una nota de text nova 

Resum Creació d’una nota de text nova 

Pre-condicions Existeix una sessió del programa activa. 

Post-condicions S’ha creat una nota de text nova, i la pantalla inicial es refresca 
per tal de reflectir aquesta nota nova (ja que el text de les 
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etiquetes canviarà de tamany en funció de la quantitat de notes 
que tenen associades). 

Fluxe 1. L’usuari selecciona d’un desplegable el tipus de nota nova 
que vol crear, en aquest cas una nota de text. 

2. L’usuari obté una pantalla secundària on pot escriure i donar 
format al text, editar les etiquetes que aquesta nota té 
associades, editar la puntuació de la nota i afegir imatges i 
arxius adjunts. 

3. Quan l’usuari tanca la pantalla la nota queda incorporada a la 
base de dades. La pantalla inicial es refresca per tal de 
reflectir els canvis. 

Fluxes alternatius Un cop l’usuari es troba editant la nota, si aquesta és de text 
pot seleccionar el botó de desfer per tornar la nota al seu 
estat original, però un cop tanca la pantalla no es poden 
retrocedir els canvis. 

 

Identificador CU06 

Nom Creació d’una nota manuscrita nova 

Resum Creació d’una nota manuscrita nova 

Pre-condicions Existeix una sessió del programa activa. 

Post-condicions S’ha creat una nota manuscrita nova, i la pantalla inicial es 
refresca per tal de reflectir aquesta nota nova (ja que el text de 
les etiquetes canviarà de tamany en funció de la quantitat de 
notes que tenen associades). 

Fluxe 1. L’usuari selecciona d’un desplegable el tipus de nota nova 
que vol crear, en aquest cas una nota manuscrita. 

2. L’usuari obté una pantalla secundària on pot editar la nota 
mitjançant un punter d’escriptura lliure, editar les etiquetes 
que aquesta nota té associades, editar la puntuació de la 
nota i afegir imatges i arxius adjunts. 

3. Quan l’usuari tanca la pantalla la nota queda incorporada a la 
base de dades. La pantalla inicial es refresca per tal de 
reflectir els canvis. 

Fluxes alternatius Un cop l’usuari es troba editant la nota, si aquesta és de text 
pot seleccionar el botó de desfer per tornar la nota al seu 
estat original, però un cop tanca la pantalla no es poden 
retrocedir els canvis. 

 

Identificador CU07 

Nom Creació d’una nota tipus tasca 

Resum Creació d’una nota tipus tasca 

Pre-condicions Existeix una sessió del programa activa. 

Post-condicions S’ha creat una nota tipus tasca nova, i la pantalla inicial es 
refresca per tal de reflectir aquesta nota nova (ja que el text de 
les etiquetes canviarà de tamany en funció de la quantitat de 
notes que tenen associades). 

Fluxe 1. L’usuari selecciona d’un desplegable el tipus de nota nova 
que vol crear, en aquest cas una tasca. Pot seleccionar si vol 
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crear una nota manuscrita o mecanografiada. 
2. L’usuari obté una pantalla secundària on pot escriure i donar 

format al text o al manuscrit, editar les etiquetes que 
aquesta nota té associades, editar la puntuació de la nota i 
afegir imatges i arxius adjunts. 

3. L’usuari pot marcar si la tasca està completa o no i introduir 
una data límit d’execució de la tasca. 

4. Quan l’usuari tanca la pantalla la nota queda incorporada a la 
base de dades. La pantalla inicial es refresca per tal de 
reflectir els canvis. 

Fluxes alternatius Un cop l’usuari es troba editant la nota, si aquesta és de text 
pot seleccionar el botó de desfer per tornar la nota al seu 
estat original, però un cop tanca la pantalla no es poden 
retrocedir els canvis. 

 

Identificador CU08 

Nom Afegir una imatge a una nota 

Resum Adjuntar una o més d’una imatge a una nota 

Pre-condicions Tenim una instància de l’aplicació activa, hem realitzat una cerca 
i estem editant una nota o bé estem creant una nota nova. 

Post-condicions L’usuari ha adjuntat satisfactòriament una imatge a la nota i obté 
una vista prèvia d’aquesta juntament amb el contingut de la 
nota. 

Fluxe 1. Des de la pantalla d’edició d’una nota de qualsevol tipus, 
l’usuari accedeix a l’opció d’afegir una imatge. 

2. S’obre una quadre de diàleg que permet navegar pel sistema 
de fitxers i seleccionar una o vàries imatges. 

3. La imatge ha estat incorporada a la nota i se’n obté una vista 
prèvia en miniatura. 

Fluxes alternatius Un cop s’ha obert el quadre de diàleg per seleccionar el fitxer 
que conté la imatge, l’usuari pot optar per cancel·lar l’acció, i 
retorna a l’edició de la nota. 

 

 

Identificador CU09 

Nom Afegir un arxiu a una nota 

Resum L’usuari adjunta un o més d’un arxiu qualsevol a la nota. 

Pre-condicions Tenim una instància de l’aplicació activa, hem realitzat una cerca 
i estem editant una nota o bé estem creant una nota nova. 

Post-condicions L’usuari ha adjuntat satisfactòriament un o més d’un arxiu  a la 
nota i obté una vista prèvia d’aquesta juntament amb el 
contingut de la nota. 

Fluxe 1. Des de la pantalla d’edició d’una nota de qualsevol tipus, 
l’usuari accedeix a l’opció d’afegir arxiu. 

2. S’obre una quadre de diàleg que permet navegar pel sistema 
de fitxers i seleccionar una o més d’un arxiu. 

3. En el context d’edició de la nota es mostra una llista dels 
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diferents arxius associats a la nota, i es poden seleccionar per 
recuperar l’arxiu en qüestió. 

Fluxes alternatius Un cop s’ha obert el quadre de diàleg per seleccionar el 
fitxer, l’usuari pot optar per cancel·lar l’acció, i retorna a 
l’edició de la nota. 

 

Identificador CU10 

Nom Edició d’una nota  

Resum L’usuari selecciona una nota i l’edita 

Pre-condicions L’usuari ha realitzat una cerca, ja sigui per etiqueta o per 
paraules clau i disposa d’una llista amb les notes susceptibles 
d’ésser editades. 

Post-condicions L’usuari ha editat satisfactòriament i les modificacions s’han 
persistit a la base de dades correctament. 

Fluxe 1. L’usuari escull la nota que vol editar d’una llista, resultat 
d’una cerca. 

2. Es mostra el detall de la nota en qüestió en una finestra 
nova, amb totes les eines necessàries per a la seva 
modificació (barres d’eines de format, botons per afegir 
imatges i arxius,...) i l’usuari edita la nota. 

3. L’usuari pot seleccionar la combinació de tecles estàndard de 
windows Ctrl + Z per anar desfent les modificacions que hagi 
realitzat i la combinació Ctrl+Y per refer els canvis. 

4. Quan l’usuari tanca la finestra d’edició, els canvis de la nota 
es persisteixen a la base de dades i es retorna a la llista de 
notes. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU11 

Nom Eliminació d’una etiqueta 

Resum L’usuari decideix eliminar una etiqueta. A banda d’eliminar 
l’etiqueta també s’eliminen automàticament el vincle d’aquesta 
amb les notes que hi estiguin associades, malgrat que les notes 
no s’eliminen, ja que poden estar associades a altres etiquetes o 
simplement existir sense estar associades a cap etiqueta.  

Pre-condicions L’usuari ha realitzat una cerca per etiqueta i disposa d’una 
pantalla amb una capçalera amb opcions relatives a l’etiqueta, 
una de les quals és la d’eliminació 

Post-condicions L’etiqueta ha estat eliminada, i les relacions que associaven 
qualsevol nota amb aquesta etiqueta també han estat 
eliminades. 

Fluxe 1. L’usuari ha seleccionat una etiqueta des de la pantalla inicial i 
ha obtingut una segona pantalla, on a la capçalera trobem el 
títol de l’etiqueta i accions relatives a l’etiqueta i tot seguit el 
llistat de les notes que tenen associada aquesta etiqueta. 

2. L’usuari prem l’opció d’eliminar etiqueta. 
3. El programa sol·licita confirmació de l’eliminació. 
4. En cas afirmatiu, l’etiqueta queda eliminada i per tant la 
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pantalla de cerca de l’etiqueta, deixa de tenir sentit i també 
es tanca automàticament, tornant a la pantalla inicial de 
l’aplicació. 

Fluxes alternatius Quan el programa sol·licita confirmació de l’eliminació, i 
l’usuari desisteix, tornarà a la pantalla de cerca. 

 

Identificador CU12 

Nom Eliminació d’una nota 

Resum L’usuari, després d’efectuar una cerca, decideix seleccionar i 
eliminar una  o vàries notes. 

Pre-condicions L’usuari ha efectuat una cerca i disposa d’una llista de notes. 

Post-condicions L’usuari ha seleccionat i eliminat una o vàries notes. Quan les 
notes s’eliminen passen a la paperera. Es pot arribar a la 
paperera mitjançant una etiqueta virtual disponible a la pantalla 
inicial. 

Fluxe 1. S’ha realitzat una cerca i es disposa d’una llista de notes. 
2. Abans del títol de cada nota existeix un checkbox per tal de 

marcar una o diverses notes, de manera que es seleccionen 
les notes que volen ser eliminades. 

3. A la part inferior de la pantalla de cerca, es disposa d’un 
desplegable amb diferents opcions a aplicar a les notes 
seleccionades, una d’elles és la d’eliminar. L’usuari selecciona 
aquesta opció, i les notes s’eliminen. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU13 

Nom Buidar la paperera amb les notes eliminades 

Resum Quan s’eliminen les notes, aquestes passen a la paperera, quan 
es buida la paperera, les notes s’eliminen definitivament i els 
vincles d’aquestes amb les seves etiquetes també es perd 
definitivament. 

Pre-condicions S’ha seleccionat l’etiqueta virtual paperera des de la pantalla 
inicial. 

Post-condicions Les notes s’eliminen definitivament i ja no es poden recuperar. 

Fluxe 1. Es disposa d’un llistat estàndard de cerca amb les notes que 
es troben a la paperera. 

2. Al costat del títol de la llista, que ens indica que ens trobem a 
la paperera, trobem l’opció de buidar paperera, i la 
seleccionem. 

3. El programa sol·licita confirmació de l’acció de buidar la 
paperera i eliminar definitivament les notes. 

4. L’usuari confirma que vol buidar la paperera i la pantalla 
automàticament es tanca, retornant a l’usuari a la pantalla 
inicial de l’aplicació. 

Fluxes alternatius Quan el programa demana confirmació per buidar la 
paperera, si l’usuari decideix cancel·lar l’acció, simplement 
continua veient la pantalla amb la llista de les notes de la 
paperera. 
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Identificador CU14 

Nom Navegació per les relacions establertes entre notes i etiquetes 

Resum Visualització i navegació de les etiquetes i les notes a partir de les 
relacions establertes entre elles.  

Pre-condicions Existeix una sessió del programa activa, i partim de la pantalla 
inicial de l’aplicació on disposem de totes les etiquetes, 
ordenades alfabèticament. 

Post-condicions L’usuari obté un graf composat a partir d’etiquetes i notes i pot 
navegar a través de les relacions que existeixen entre elles. 

Fluxe 1. A la banda inferior de la pantalla, just després de les 
etiquetes existeix un desplegable que indica el tipus d’acció 
que es realitzarà al realitzar una cerca. En el nostre cas 
l’usuari ha de seleccionar l’opció mostrar graf. 

2. A continuació l’usuari ha de clicar al damunt d’una etiqueta. 
Això farà que s’obri una pantalla nova amb un graf, on el 
node principal serà l’etiqueta que l’usuari ha seleccionat (o 
bé una etiqueta artificial que representarà la cerca 
seleccionada), i d’aquest partiran diferents camins, un per 
cada nota que està associada a aquesta etiqueta, on es 
mostrarà el títol de la nota. Alhora també es mostraran les 
etiquetes associades a les etiquetes aparegudes. 

3. L’usuari podrà seleccionar un node del graf. Si el node és una 
etiqueta, el graf es tornarà a dibuixar a partir de l’etiqueta 
seleccionada com a node central. Si el node seleccionat és 
una nota s’obrirà la finestra d’edició de la nota en qüestió. 

4. L’usuari també podrà fer zoom del graf mitjançant una barra 
de desplaçament i moure la part visible del graf a la pantalla. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU015 

Nom Impressió d’una nota 

Resum Indica el procediment per imprimir una nota 

Pre-condicions Existeix una sessió activa del programa, l’usuari ha realitzat una 
cerca i disposa d’una llista de notes o d’un graf amb notes 
(segons la selecció que s’hagi triat). 

Post-condicions L’usuari obté una impressió d’una nota. 

Fluxe 1. L’usuari selecciona la nota que vol imprimir com si la volgués 
editar. 

2. En el quadre d’edició de la nota trobem una opció que ens 
permet imprimir la nota. 

3. Es genera una previsualització de la nota en una pantalla a 
banda i l’usuari pot seleccionar l’opció d’imprimir. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU16 

Nom Impressió d’una llista resultat d’una cerca 
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Resum Després d’executar una cerca de notes, l’usuari decideix imprimir 
el llistat que ha obtingut com a resultat. 

Pre-condicions L’usuari ha realitzat una cerca per qualsevol dels mètodes 
possibles, i disposa d’una llista de notes. 

Post-condicions L’usuari obté una impressió de totes les notes de la llista de 
forma seqüencial. 

Fluxe 1. L’usuari ha obtingut mitjançant qualsevol dels mètodes 
possibles una llista de notes. 

2. A la banda superior de la pantalla on s’especifiquen les 
opcions de cerca seleccionades, també trobem l’opció 
d’imprimir la llista de notes, i l’usuari prem aquesta opció. 

3. En una pantalla nova obtenim una previsualització de les 
notes de la cerca tal com quedarien si s’imprimeixen, i 
l’usuari pot decidir enviar l’ordre a l’impressora per tal que la 
impressió es faci efectiva. 

Fluxes alternatius  

 

Identificador CU018 

Nom Filtre d’una cerca per paraules clau 

Resum Un cop hem realitzat una cerca podem aplicar un filtre a partir 
d’unes paraules clau. 

Pre-condicions L’usuari ha realitzat una cerca, ja sigui per etiqueta o per paraula 
clau, i disposa d’una llista de notes. 

Post-condicions A la llista de notes que té l’usuari només apareixen les que 
contenen les paraules de filtre introduïdes al títol o al contingut. 

Fluxe 1. L’usuari indica les paraules que han de contenir les notes que 
vol visualitzar. 

2. Les notes que no contenen les paraules seleccionades 
desapareixen de la llista. 

Fluxes alternatius  
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8- Descripció tècnica del projecte  
 

El projecte que ens ocupa consta d’una aplicació de gestió de notes de caire personal. És per 

aquesta raó que l’aplicació serà mono-usuari, i s’utilitzarà per a la seva execució un client pesat 

que sigui capaç d’executar el Runtime del .NET Framework. 

S’ha escollit la última versió del .NET Framework, en concret la 3.5, perquè incorpora diverses 

llibreries que ens seran útils. Podem destacar dos aspectes que ens facilitaran la feina, d’una 

banda el conjunt de llibreries anomenades Windows Presentation Foundation, que ens 

ajudaran en la creació d’un entorn gràfic i interactiu amb enormes potencialitats, i d’altra 

banda el conjunt de llibreries Linq to Sql, que ens permetran un tractament relacional de la 

informació i ens permetrà abstreure’ns en gran mesura de la base de dades per tal d’obtenir 

un enfocament més orientat a objectes. 

Pel que fa al llenguatge de programació s’ha escollit el C#, en concret la versió 3.0, un 

llenguatge d’alt nivell especialment dissenyat per a la programació orientada a objectes, i que 

a banda de complir tots els requisits que tindrem alhora de programar l’aplicació, ens facilita la 

feina de comunicació amb la base de dades, ja que incorpora el dialecte Linq (Language 

Integrated Query), que ens permetrà interrogar relacionalment els objectes i aconseguirem 

apropar de manera senzilla el món de la programació orientada a objectes i el de les bases  de 

dades relacionals. Val a dir que per a la realització de la capa de visualització (WPF) s’utilitzarà 

en la mesura del possible el llenguatge declaratiu XAML, que facilitarà enormement la creació i 

manipulació de la interfície d’usuari. Tant el codi en XAML com el codi en C# , es compilarà en 

un sol assembly executable. 

Pel que fa al gestor de base de dades que s’ha escollit, es tracta del Sql Server 2005 Express 

With Advanced Services. Aquesta versió s’instal·la fàcilment en un ordinador client i és capaç 

d’oferir els mateixos serveis que els seus germans més grans. Algunes de les funcionalitats que 

ens permetrà tenir serà la de Full Text Index per crear índexs dels fitxers que s’associaran a ales 

notes i la creació de camps de tipus xml i binaris. 

Pel que fa al desplegament (deployment) de l’aplicació en l’equip de l’usuari final, serà una 

tasca trivial gràcies al fet d’haver utilitzat el .NET Framework i el Sql Server Express. Publicarem 

la solució final mitjançant la tecnologia ClickOnce, que empaqueta l’aplicació i els fitxers de 

base de dades en un sol arxiu. ClickOnce ens permet una instal·lació amb pocs passos i ens guia 

en la instal·lació dels pre-requisits que ha de tenir l’equip client per a executar l’aplicació (en el 

nostre cas: tenir instal·lada la versió 3.5 del .NET Framework i el Sql Server Express).   
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9- Tecnologies 

9-1 LINQ 

 

LINQ són les sigles de Languaged Integrated Query, una tecnologia dissenyada per Microsoft i 

integrada per primer cop al .NET Framework 3.5. El LINQ pretén integrar el concepte de 

consulta relacional al món dels objectes, de manera que sigui possible efectuar consultes des 

del propi codi. El LINQ ofereix aquests principals avantatges: 

 Simplifica la manera d’escriure consultes, que s’escriuen directament en el mateix 

llenguatge que s’utilitza habitualment per escriure els programes .NET (com C# o 

Visual Basic .NET). 

 Simplifica la tasca d’interrogar qualsevol font de dades. El mètode d’escriure una 

consulta és pràcticament el mateix per a col·leccions d’objectes en memòria, un 

document XML, una base de dades Sql-Server, un DataSet de ADO.NET, o qualsevol 

font de dades que tingui suport per a LINQ. El model de LINQ és un model basat en 

proveïdors, de manera que es pot estendre per tal de donar suport de LINQ a 

qualsevol font de dades (per exemple s’ha estès per donar suport a Share-Point).  

 El LINQ enforteix la relació existent entre el món relacional i el dels objectes, ja que és 

un llenguatge de primera classe fortament tipat, de manera que es poden establir 

connexions entre el món dels objectes i el relacional mitjançant eines com SqlMetal, 

que permet crear un món conceptual orientat a objectes a partir de les taules d’una 

base de dades. 

 LINQ accelera el temps de desenvolupament, capturant molts dels errors en temps de 

compilació, alhora que permet gaudir de tecnologies com l’IntelliSense o el suport de 

depuració. 

L’execució de consultes en LINQ es realitza sobre objectes que implementen la interfície 

IEnumerable<T>. Hi ha diferents extensions de LINQ, com LINQ to SQL que permeten la 

conversió de les estructures de la font de dades en objectes que implementen IEnumerable<T> 

de manera que siguin tractables mitjançant LINQ. 

Hi ha diferents tecnologies ja presents en el Runtime del Framework 2.0 que possibiliten 

l’adopció d’aquesta tecnologia. Si bé les capacitats del Runtime ja existien, algunes 

construccions del llenguatge s’han adequat per tal de fer més fàcil l’adopció d’aquesta 

tecnologia. Alguns dels nous conceptes que trobem tenen la seva arrel en els llenguatges 

funcionals com F#. A continuació es detallen alguns d’aquests conceptes que ens faciliten la 

còmoda adopció del LINQ: 

 Expresions lambda: tenen el seu origen en els mètodes anònims, ja presents en el 

framework 2.0, i permeten simplificar la seva nomenclatura. Exemple: 

Func<string, bool>   filter  = s => s.Length == 5; 

 

En aquest exemple Func<string, bool>, és la definició d’un delegat que té com a 

paràmetre un string i que retorna un boleà. L’expressió lambda és la part dreta de la 

igualtat, que també es podria haver definit mitjançant un mètode anònim com: 
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Func<string, bool>   filter  = delegate (string s) { 

                                   return s.Length == 5;  

                               }; 

 

 Arbres d’expressió: els arbres d’expressió permeten fer composició de funcions i 

tractar les funcions com un conjunt de dades, de manera que un cop combinades, les 

funcions es puguin tractar i optimitzar. 

 Mètodes d’extensió (Extension Methods): són una part clau del LINQ. Permeten 

estendre el contracte públic d’una classe mitjançant mètodes estàtics . 

Les operacions seqüencials utilitzades de LINQ fan un ús intensiu de l’operador yield, ja 

introduït amb el Framework 2.0, el que permet avaluar les operacions tan sols quan la 

seqüència està essent recorreguda, i obtenir beneficis com el Lazy Loading. 

Una característica molt interessant del LINQ és que permet la consulta combinada de dades 

amb diferent origen. Per exemple podríem realitzar una consulta de dades amb origen a una 

base de dades Sql-Server combinant-les amb un fitxer XML i una col·lecció d’objectes en 

memòria, aplicar un filtre comú i extreure’n dades o estadístiques. 

El LINQ to SQL és una extensió del LINQ utilitzada per proveir suport de LINQ a base de dades 

Sql-Server. Aquesta extensió suporta tant la consulta com l’actualització transaccional de la 

base de dades. El Visual Studio 2008 proveeix d’eines per facilitar la creació del model 

d’objectes que es consultarà mitjançant LINQ a partir d’una base de dades relacional. En 

concret incorpora un dissenyador Object/Relacional que permet establir com les relacions 

entre les taules de les bases de dades es transformen en objectes amb relacions d’associació i 

herència entre ells. 
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9-2 WPF 

 

WPF són les sigles de Windows Presentation Foundation, un nou subsistema gràfic introduït 

per Microsoft al .NET Framework 3.0. WPF ofereix capacitats de gràfics en 2D i 3D, i basa la 

seva potència gràfica en les tecnologies DirectX. 

Amb l’aparició de WPF ha aparegut també un nou llenguatge anomenat XAML basat en XML 

per tal de facilitar la creació d’interfícies d’usuari dissenyades per a WPF. El codi escrit amb 

XAML es combina amb code behind (escrit en C#, Visual Basic,...) d’una manera molt similar a 

com funciona l’ASP.NET. En temps de compilació es crea una classe a partir del XAML que 

hereta de la classe definida en el code-behind, de manera que és possible fer referències en el 

fitxer XAML a les propietats o funcions definides al code-behind. 

En WPF gairebé qualsevol element gràfic està composat a partir d’altres elements més petits, i 

tots són classes. Amb la tecnologia WinForms, per exemple, la creació d’un comboBox es 

delegava directament a les llibreries de Windows, de manera que no se’n podien controlar al 

detall les propietats ni es podia canviar el seu comportament més intrínsec. En WPF en canvi, 

un comboBox està compost per altres elements més petits, una caixa de text, un botó i una 

lllista, i el botó està composat alhora per un text i un requadre que l’envolta. Tan sols aquests 

elements més petits són els que es deleguen finalment a la tecnologia DirectX; el que 

comporta que disposem d’un alt grau de personalització i extensibilitat. A més existeixen 

mètodes ja predefinits en el mateix model, com són els estils i les plantilles, que ajuden a fer 

encara més fàcil aquesta tasca. 

Els estils en WPF permeten la definició organitzada de propietats que s’aplicaran a diferents 

elements gràfics amb la facilitat que ja ofereixen tecnologies tan conegudes a la web com les 

fulles d’estil CSS. 

Amb les plantilles es pot tornar a definir per complet l’aspecte i el comportament d’un control. 

WPF està especialment orientat a facilitar el disseny d’interfícies d’usuari que es puguin 

adaptar automàticament a diferents resolucions de pantalla. Està preparat per oferir gràfics 

vectorials d’alta qualitat, animacions i suport tipogràfic i de lectura extens. 

Existeix un subconjunt de WPF que pot ser visualitzat a la web, mitjançant una tecnologia 

anomenada Silverlight, que renderitza les classes de WPF transformant-les en HTML i 

Javascript. Aquest subconjunt de WPF pot ser visualitzat en un navegador convencional en 

diferents sistemes operatius amb un plugin adequat instal·lat. 
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9-3 Predicate Builder 

 

S’ha utilitzat una utilitat anomenada Predicate Builder dissenyada per combinar fàcilment 

predicats de consultes expressats mitjançant Funcions Lambda (C# 3.0). 

En la construcció de consultes Linq to Sql amb condicions de cerca complexes és on té sentit 

aquesta utilitat. En el nostre cas, s’ha utilitzat per facilitar les cerques de notes que es fan tant 

sobre el títol com sobre el contingut de les notes. 

El codi de la utilitat és relativament simple, però no deixa de ser una solució enginyosa i 

extremadament útil: 

/// <summary> 

/// Utilitat per generar composició dinàmica de funcions Lambda 

/// Més informació a http://www.albahari.com/expressions/ 

/// </summary> 

public static class PredicateBuilder 

{ 

    public static Expression<Func<T, bool>> True<T>() { return f => true; } 

    public static Expression<Func<T, bool>> False<T>() { return f => false; } 

 

    public static Expression<Func<T, bool>> Or<T>(this Expression<Func<T, bool>> expr1, 

                                                        Expression<Func<T, bool>> expr2) 

    { 

        var invokedExpr = Expression.Invoke(expr2, expr1.Parameters.Cast<Expression>()); 

        return Expression.Lambda<Func<T, bool>> 

              (Expression.Or(expr1.Body, invokedExpr), expr1.Parameters); 

    } 

 

    public static Expression<Func<T, bool>> And<T>(this Expression<Func<T, bool>> expr1, 

                                                         Expression<Func<T, bool>> expr2) 

    { 

        var invokedExpr = Expression.Invoke(expr2, expr1.Parameters.Cast<Expression>()); 

        return Expression.Lambda<Func<T, bool>> 

              (Expression.And(expr1.Body, invokedExpr), expr1.Parameters); 

    } 

}  

 

Exemple d’utilització: 

public static Expression<Func<Product, bool>> ContainsInDescription(params string[] keywords) 

{ 

    var predicate = PredicateBuilder.False<Product>(); 

    foreach (string keyword in keywords) 

    { 

        string temp = keyword; 

        predicate = predicate.Or(p => p.Description.Contains(temp)); 

    } 

    return predicate; 

} 

 

public static void Search() 

{ 

    var newKids = Product.ContainsInDescription("BlackBerry", "iPhone"); 

 

    var classics = Product.ContainsInDescription("Nokia", "Ericsson") 

                          .And(Product.IsSelling()); 

    var query = 

      from p in Data.Products.Where(newKids.Or(classics)) 

      select p; 

}   
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10- Arquitectura de l'aplicació 
 

Des del punt de vista arquitectònic, podem dividir l’aplicació en quatre grans blocs: 

 

 En primer lloc trobem les classes frontera, és a dir, les classes amb les que l’usuari 

interactua directament. Aquestes classes estaran implementades amb Windows 

Presentation Foundation.  

 En segon lloc trobem les entitats de negoci. Aquest conjunt de classes són les que 

defineixen el domini de la informació que tractarà l’aplicació. Aquestes classes tindran 

definides mitjançant el marcatge per atributs (meta-dades)  informació relativa al nexe 

d’unió entre les classes i la base de dades. 

 En tercer lloc, les llibreries Linq to Sql, ens permetran definir un context de dades per tal 

d’associar les entitats de negoci amb la base de dades Sql Server, de manera que ens 

proveirà mètodes per persistir la informació relativa a les nostres entitats de negoci, que 

l’usuari editarà mitjançant el Front-End, a la base de dades. 

 En quart i últim lloc, disposarem d’una base de dades relacional, Sql Server 2005, on 

persistirem la nostra informació. El fet d’utilitzar la versió Express d’aquest producte, ens 

permetrà que l’usuari pugui traspassar amb facilitat la base de dades a altres equips, donat 

que no cal tenir associada la base de dades a una instància de Sql Server de forma 

permanent. 

Un altre aspecte a destacar, és que serà necessari crear una classe per mantenir l’estat de 

l’aplicació seguint el patró Singleton (que ens permetrà disposar d’una instància estàtica única 

a tota l’aplicació). En aquesta classe guardarem fonamentalment una instància de la classe 

DataContext (de fet una classe nostra que hereta d’aquesta, NoteBookDataContext), que ens 

permetrà mantenir en memòria les entitats de negoci recuperades mitjançant Linq to Sql, i ens 

facilitaran coses com la càrrega progressiva (deferred loading o lazy loading) i l’actualització de 

les dades.  

Front-End (WPF)

Entitats de negoci

Linq to Sql (DataContext)

BBDD Sql Server 2005
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11- Disseny de classes  
 

11-1 Diagrama d’entitats de negoci 

 

A continuació es representa un diagrama amb les classes que són entitats de negoci i les seves 

relacions entre elles: 

 

Aspectes a destacar: 

 Existeix una jerarquia d’herència pel que fa a les notes. La classe Nota és la classe base 

de la jerarquia i representa una nota de text o manuscrita. La classe Tasca és una 

subclasse de Nota i incorpora els elements específics d’una nota que a més és tractada 

com una tasca. El camp Tipus de la classe Nota ens indica si la nota és una nota normal 

o una tasca; aquest camp no seria necessari des del punt de vista d’objectes, però ens 

facilitarà el mapeig amb la base de dades, ajudant-nos a persistir la jerarquia 

d’objectes en una sola taula mitjançant el Linq to Sql. 

 El camp Manuscrita de la classe Nota ens indica si la nota s’ha escrit a mà o no, de 

manera que segons aquesta propietat, la propietat Contingut, de tipus xml, 

incorporarà un document xml descrivint el text escrit o manuscrit. 

 Totes les classes implementen les interfícies INotifyPropertyChanging i 

INotifyPropertyChanged, aquestes interfícies són estàndards del framework, i 

contenen events que ens permetran subscriure’ns-hi per conèixer quan es comencen i 
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s’acaben d’editar les propietats de la classe. Això ho faran servir entre d’altres els 

mecanismes de databinding de WPF i el motor del Linq to Sql. 

 La classe Nota disposa d’una col·lecció d’objectes de tipus Etiqueta, i alhora, la classe 

Etiqueta té una col·lecció d’objectes de tipus Nota. Pel que fa a la persistència, 

aquestes dues classes modelaran una relació MM (many to many), que s’haurà de 

representar mitjançant una altra taula. Degut a les limitacions del Linq to Sql, no és 

possible modelar aquesta relació sense crear una classe que ens defineixi la relació 

entre les notes i les etiquetes, aquesta classe l’hem anomenada EtiquetaNota, i 

simplement s’utilitza com a nexe d’unió relacional entre les notes i les etiquetes, 

representat en el següent diagrama: 

 

 

 Des del punt de vista d’objectes aquest no és el mecanisme natural, per això s’ha 

ampliat la definició de les classes generades amb el dissenyador O/R del Linq to Sql 

amb dues classes parcials que defineixen una col·lecció de notes a la classe Etiqueta i 

una col·lecció d’etiquetes a la classe Nota, d’aquesta manera la navegació orientada a 

objectes resulta més natural, i la classe EtiquetaNota resta com un simple efecte 

col·lateral. A tall d’exemple, es mostra com s’implementarà una de les classes parcials 

per modelar la col·lecció de notes a la classe Etiqueta a fi d’explicitar el mecanisme 

descrit (internament l’objecte treballa amb la classe EtiquetaNota tot i que s’usin les 

col·leccions indicades): 

    public partial class Etiqueta : INotesContainer 

    { 

        #region Fields 

 

        protected EntitySet<Nota> _Notes; 

 

        #endregion 

 

        #region Properties 

 

        /// <summary> 

        /// Retorna una col·lecció de notes a la classe etiqueta 

        /// </summary> 

        public EntitySet<Nota> Notes 

        { 

            get 

            { 

                _Notes = new EntitySet<Nota>(OnAddNota, OnRemoveNota); 

 

                //add to result  

                foreach (var e in this.TEtiquetaNota) 

                    _Notes.Add(e.Nota); 

 

                return _Notes; 

            } 

            set 

            { 
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                //Primer ha de treure les que ja no hi són: 

                var query = from e in this.Notes.Except(value) 

                            select e; 

 

                foreach (var e in query) 

                    _Notes.Remove(e); 

 

                //Desrés ha d'incorporar la resta  

                foreach (var e in value) 

                    _Notes.Add(e); 

            } 

 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Methods 

 

        protected void OnAddNota(Nota arg) 

        { 

            this.SendPropertyChanging(); 

            //Comprova que no existeix ja a la col·lecció d'EtiquetaNotas 

            var query = from n in this.TEtiquetaNota 

                        where n.Nota == arg 

                        select n; 

 

            //Si no existeix l'afegeix 

            if (query.Count() == 0) 

            { 

                EtiquetaNota en = new EtiquetaNota(); 

                en.Etiqueta = this; 

                en.Nota = arg; 

                this.TEtiquetaNota.Add(en); 

            } 

        } 

 

        protected void OnRemoveNota(Nota arg) 

        { 

            this.SendPropertyChanging(); 

            EtiquetaNota en = new EtiquetaNota(); 

            en.Etiqueta = this; 

            en.Nota = arg; 

            this.TEtiquetaNota.Remove(en); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region INotesContainer Members 

 

        IList<Nota> INotesContainer.Notes 

        { 

            get 

            { 

                return Notes; 

            } 

        } 

 

        #endregion 

} 

 La persistència dels objectes a la base de dades es realitzarà mitjançant la llibreria de 

Linq to Sql. Aquesta llibreria utilitza una classe anomenada DataContext per mantenir 

l’estat dels objectes respecte la seva persistència a la base de dades, proporcionant 

serveis com el de lazy loading (càrrega diferida dels objectes en memòria en funció de 

les necessitats), manteniment dels objectes que cal persistir a la base de dades perquè 

s’han modificat,... Ara bé, aquest objecte s’ha d’instanciar i mantenir en memòria al 

llarg de la vida de l’aplicació per tal que tinguem en tot moment un punt d’accés a les 

dades. És per aquesta raó que hem creat la classe Estat, que implementa el patró 

Singleton, i emmagatzema un punter a la classe DataContext que mantindrà el nexe 

d’unió amb les dades i que podrà ser cridada en qualsevol moment i des de qualsevol 

classe de la nostra aplicació, com es veia, per exemple, en el codi d’exemple esmentat 

prèviament. L’esquema de la classe Estat és el següent: 
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11-2 Descripció detallada de classes 

 

A continuació es mostra una descripció detallada de les classes. Cal tenir en compte que s’ha 

omès el detall dels camps privats que donen suport a les propietats per brevetat.  

Classe Etiqueta 
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Classe Nota 
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Classe Tasca 
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Classe FitxerAdjunt 
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Classe EtiquetaNota 
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Classe Estat 
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12- Disseny de la base de dades  
 

12-1 Diagrama entitat-relació 

 

 

 

  

Etiquetes

EtiquetaId

Nom

Notes

NotaId

Titol

Contingut

Puntuacio

Tipus

Manuscrita

DataFinalitzacio

Realitzada

DataAlta

Baixa

FitxersAdjunts

FitxerAdjuntId

NotaId

Tipus

Nom

Fitxer

EtiquetesNotes

EtiquetaId

NotaId
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12-2 Detall de les taules de la base de dades 

 

La taula Etiquetes conté les etiquetes que l’usuari hagi anat creant. Les etiquetes virtuals no es 

persistiran. 

 
 

 

La taula Notes,  conté les notes que l’usuari ha anat creant, fins i tot aquelles que estan 

marcades mitjançant el camp Baixa, que indica que es troben a la paperera. 

 

A la taula de FitxersAdjunts es guardaran tant les imatges associades a les noes com la resta de 

fitxers. Es crearà un index per tal que  es puguin realitzar cerques dins els fitxers adjunts. 

 

Etiquetes

Id int No Identificador únic de l'etiqueta

Nom nvarchar(50) No Nom de l'etiqueta

Column Name Condensed Type Nullable Identity Description

Notes

NotaId int No Identificador únic de la nota

Titol nvarchar(100) No Títol de la nota

Contingut xml Yes Contingut de la nota en format xml, sigui en format text o manuscrit

Puntuacio tinyint Yes Puntuació numèrica de l'1 al 5 de la nota

Tipus tinyint No Tipus de nota, indica si és una nota de text, manuscrita o una tasca

Manuscrita bit No

DataFinalitzacio datetime Yes Quan la nota és una tasca, la data de finalització preferent

Realitzada bit Yes Quan la nota és una tasca, indica si ha estat realitzada

DataAlta datetime No Data d'alta de la nota al sistema

Baixa bit No Indica si la nota està esborrada, és a dir, es troba a la paperera

Column Name Condensed Type Nullable Identity Description

FitxersAdjunts

FitxerAdjuntId int No Identificador únic del fitxer adjunt

NotaId int No Identificador de la nota a la que pertany el fitxer

Tipus tinyint No Tipus del fitxer adjunt, indica si és una imatge o un f...

Nom nvarchar(260) No Nom del fitxer amb la seva extensió

Fitxer varbinary(MAX) No Binary amb el contingut del fitxer

Column Name Condensed Type Nullable Identity Description
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La taula  EtiquetesNotes mantindrà la relació que existeix entre les etiquetes i les notes (de 

tipus MM, many to many), i que no té cap propietat fruit de la relació que s’estableix entre 

elles. 

 

  

EtiquetesNotes

EtiquetaId int No Identificador de l'etiqueta, forma part de la clau primària de la relació

NotaId int No Identificador de la nota, forma part de la clau primària de la relació

Column Name Condensed Type Nullable Identity Description
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12-3 Procediments emmagatzemats 

 

Com s’ha descrit amb anterioritat, les consultes a la base de dades es realitzen mitjançant la 

API de Linq to SQL. Ara bé, hi ha un cas que no està suportat directament per la llibreria Linq to 

SQL, i és per aquesta raó que hem hagut de crear un Stored Procedure a la base de dades.  

Aquesta circumstància es produeix quan volem realitzar cerques a fitxers binaris de la base de 

dades. Per utilitzar aquesta funcionalitat hem de crear el que en Sql Server s’anomena Full Text 

Index. El Sql Server crearà un servei per tal de donar aquest servei de cerca a les columnes de 

text o binaris de la nostra base de dades que seleccionem per tal que estiguin contemplats en 

aquest índex. 

Els tipus d’arxius binaris que el Sql Server està preparat per indexar estan predefinits, però 

entre els més importants trobem: html, txt, doc, xls, ppt,... Per defecte no accepta la indexació 

d’arxius pdf o xps, però el sistema és fàcilment extensible, de manera que podem buscar una 

API que llegeixi el tipus de fitxer que ens interessa i instal·lar-lo al equip que fa de servidor de 

base de dades (IFilter). 

Des del punt de vista del Linq to Sql aquest Stored Procedure es comportarà com un mètode, 

de la classe NoteBookDataContext, de manera que el podrem executar amb facilitat. 

La definició del Stored Procedure és la que es mostra a continuació: 

CREATE PROCEDURE [dbo].[CercaNotes] @pParaules varchar(100) AS 

BEGIN 

  

SET NOCOUNT ON; 

 

 SELECT Notes.* 

 FROM Notes  

LEFT OUTER JOIN EtiquetesNotes ON Notes.NotaId = EtiquetesNotes.NotaId  

 LEFT OUTER JOIN Etiquetes ON EtiquetesNotes.EtiquetaId = Etiquetes.EtiquetaId 

 LEFT OUTER JOIN FitxersAdjunts ON Notes.NotaId = FitxersAdjunts.NotaId  

 WHERE CONTAINS(Notes.*, @pParaules)  

    OR CONTAINS(Etiquetes.*, @pParaules) 

    OR CONTAINS(FitxersAdjunts.*, @pParaules) 

 

END 
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13- Detalls d’implementació 

13-1 Creació de controls personalitzats 

Durant el desenvolupament del projecte ha estat necessària la creació de controls d’elaboració 

pròpia, peces de software reutilitzables en altres projectes. És per aquesta raó que en 

destaquem la seva elaboració: 

 

13-1-1 Control per a realitzar puntuacions 

S’ha creat un control que permeti posar puntuacions (en el nostre cas a una nota), i que ho faci 

com ve sent habitual a la web, cinc estrelles que es poden marcar i desmarcar: 

  

S’ha preparat el control per tal que admeti databinding a la puntuació seleccionada. 

 

13-1-2 Control per a mostrar un núvol d’etiquetes 

S’ha creat un control per a mostrar de forma gràfica un núvol d’etiquetes, on la mida de 

l’etiqueta depèn del pes que aquesta té, en el nostre cas, en el conjunt de l’aplicació. És a dir, 

les etiquetes varien de mida en funció de la quantitat de notes que tenen associades. 

  

S’ha preparat el control per tal que admeti databinding sobre la col·lecció d’etiquetes que se li 

passen.  
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13-2 Adaptació de controls pre-existents 

 

És fàcil trobar a la xarxa controls creats per la comunitat Open Source que ens ajuden a 

resoldre part dels nostres projectes. En aquest cas, he utilitzat el control WPF Hyperbolic 

Treeview (http://www.codeplex.com/hypertree), però ha estat necessari modificar-lo per tal 

que s’ajustés a les nostres necessitats. En concret les funcionalitats que li hem incorporat són 

les següents: 

•  Zoom per tal de poder apropar el gràfic quan aquest és massa gran i volem 

apropar els detalls d’una zona concreta. 

•  Navegació pel graf amb el ratolí mitjançant drag and drop. Quan el graf és 

massa gran i hem fet zoom, és possible que només puguem veure una part del 

graf, per aquesta raó hem implementat la funcionalitat de clicar amb el ratolí i 

moure’l per tal que el graf es vagi movent. 

•  Canvi de color dels nodes segons el tipus. Per tal de diferenciar les etiquetes 

de les notes, hem incorporat la possibilitat d’especificar el color de cada node 

del graf.  

• Com que volíem que el graf respongués a les accions de l’usuari quan 

seleccionava un node hem hagut de crear la infraestructura necessària, 

consistent en la creació d’un event al qual hom si pot subscriure per tal 

d’executar determinades accions.  

 

A l’esquerra podem observar la versió original del control, i a la dreta la nova versió creada.  

http://www.codeplex.com/hypertree
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14 Captures de pantalla  
 

A continuació es mostren algunes de les pantalles més representatives de l’aplicació en la seva 

implementació final. 

14-1 Pantalla inicial 
 

Des d’aquesta pantalla podem accedir a: 

 La creació d’etiquetes, notes i tasques mitjançant la botonera inicial. 

 Es mostren les etiquetes, les que tenen més notes associades tenen una mida major.  

Seleccionant una etiqueta accedirem a la llista de les notes amb les quals està 

relacionada. 

 Podem realitzar cerques basades en text. 

 Podem realitzar cerques predefinides i accions com buidar la paperera. 

 Podem definir el comportament de l’aplicació mitjançant l’apartat de configuració. 
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14-2 Resultat de cerca (llista) 
 

En aquesta pantalla veiem totes les notes que coincideixen amb un criteri de cerca determinat, 

i ens permet: 

 Si la cerca està basada en una etiqueta, realitzar un canvi de nom de l’etiqueta o una 

eliminació de l’etiqueta. 

 Realitzar filtres basats en paraules clau o en la puntuació per reduir la quantitat de 

notes de la llista i poder trobar amb facilitat el que busquem. 

 Previsualitzar i accedir a l’edició de les notes. 
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14-3 Resultat de cerca (graf) 
 

Permet una visualització de la cerca en forma de graf, on el node central representa la cerca 

realitzada. Les etiquetes apareixen de color taronja, i les notes de color verd. Al seleccionar 

una etiqueta, el graf es torna a dibuixar i aquest passa a ser el node central del graf. Al 

seleccionar una nota s’obre la finestra d’edició de la nota. Sempre es mostren les notes 

resultat de la cerca i les etiquetes que al seu torn tenen associades aquestes notes. Es pot fer 

zoom per veure amb més detall el graf. 
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14-4 Edició de nota de text 
 

Des d’aquesta pantalla podem crear o editar una nota de text. Podem donar format al text, 

afegir arxius adjunts i imatges (que es previsualitzen), relacionar la nota amb una o més 

etiquetes i donar de baixa una nota o restaurar-ne una ja eliminada. La nota disposa d’un espai 

per al títol, un altre per a marcar la importància de la nota i un altre per a la nota en sí. 
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14-5 Edició de nota manuscrita 
 

Des d’aquesta pantalla podem crear/editar una nota manuscrita. Disposem d’un espai per al 

títol, una altra per marcar la importància de la nota i d’un espai per escriure/dibuixar el 

contingut de la nota a mà. Tenim una sèrie d’eines per donar format als traços del dibuix, de 

manera que podem dibuixar, esborrar, seleccionar per traços, moure traços, definir diferents 

mides del traç,... També podem adjuntar imatges i arxius, relacionar la nota amb una o 

diverses etiquetes i donar de baixa o restaurar una nota eliminada. 
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14-6 Edició de tasca de text 
 

Disposem de la mateixa funcionalitat que amb les notes de text, però addicionalment 

disposem d’un camp per indicar si la nota es troba realitzada o no i la data estimada de 

realització. 
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14-7 Edició de tasca de manuscrita 
 

Disposem de la mateixa funcionalitat que amb les notes manuscrites, però addicionalment 

disposem d’un camp per indicar si la nota es troba realitzada o no i la data estimada de 

realització. 
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15 Fonts d’informació 
 

Les fonts més importants utilitzades en l’elaboració del projecte són les següents: 

 

Microsoft Developer Network 
Xarxa de desenvolupadors de Microsoft 

http://msdn.microsoft.com 

 

WPF Hyperbolic TreeView 
Control per dibuixar arbres en WPF 

http://www.codeplex.com/hypertree 

 

Predicate Builder 
Utilitat per combinar funcions Lambda 
http://www.albahari.com/expressions 

 

Family Show 
Complet exemple de WPF 

http://www.vertigo.com/familyshow.aspx 

 

Sasha Barber, Codeproject.com, Article sobre 
InkCanvas 

http://www.codeproject.com/KB/WPF/Ink1.aspx 

 

 

http://msdn.microsoft.com/
http://www.codeplex.com/hypertree
http://www.albahari.com/expressions
http://www.vertigo.com/familyshow.aspx
http://www.codeproject.com/KB/WPF/Ink1.aspx

