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1. Introducció 
 

1.1. Justificació del projecte 
 
L’objectiu del projecte té com a objectiu gestionar la gastronomia i les reserves d’un restaurant.  
A grans trets, es tracta de desenvolupar una pàgina web que sigui l’aparador del restaurant i, per altra 
banda, una aplicació per tal que l’administrador del restaurant pugui gestionar la informació i els serveis 
que oferirà la plana web. 
El projecte s’ha desenvolupat amb la plataforma .NET de Microsoft. 
 
Els usuaris (clients) mitjançant un ordinador amb connexió a Internet podran accedir a la pàgina web del 
restaurant. Així, podran consultar diverses dades del restaurant, com adreça, telèfon i horaris. També 
podran consultar la secció de gastronomia, on visualitzar el menú del dia i la carta del restaurant. La web 
disposarà també d’una secció de reserves online. 
A més, se’ls oferirà als usuaris la possibilitat de registrar-se i, d’aquesta forma, tenir l’opció de 
subscriure’s a rebre electrònicament el menú del dia i les notícies del restaurant. 
Els usuaris registrats tindran també accés a una pàgina de dades personals on veuran les seves dades i 
les seves reserves. 
 
L’administrador del restaurant disposarà d’una aplicació Windows que li permetrà realitzar la gestió 
gastronòmica, de reserves i de notícies del restaurant. En concret, podrà crear/eliminar plats, 
crear/editar menús i cartes, crear notícies i accedir a la informació de reserves online i clients. 
Disposarà també d’una funcionalitat per l’alta  de reserves que li arribin telefònicament o directament 
per mail. 
 
El servidor del restaurant contindrà la base de dades del projecte i la lògica de negoci de l’aplicació. 
L’aplicació de l’administrador estarà instal.lada al seu ordinador de treball. 
La pàgina web estarà desenvolupada amb ASP.NET. 
L’aplicació d’administració estarà desenvolupada amb WinForms. 
La comunicació entre les interfícies, la lògica del negoci i la base de dades es realitzarà amb la tecnologia 
WCF (Windows Communication Foundation). 
La base de dades es desenvoluparà amb SQL Server 2008. 
 
 

1.2. Objectius del projecte 
 
El sistema a desenvolupar estarà format pels següents elements: 

 

• Pàgina web del restaurant, desenvolupada amb ASP.NET amb les següents funcionalitats: 

− Informació general del restaurant. 

− Visualització de la carta i menú del dia. 

− Registre de client per rebre el menú del dia i notícies/ofertes. 

− Secció de reserves online. 
 
 
 

• Una aplicació per l’administració del restaurant, desenvolupada amb WinForms, amb les següents 
funcionalitats: 

− Definició de plats.  

− Definició de la carta.  

− Definició del menú del dia. 

− Definició dels horaris del restaurant. 

− Enviament del menú del dia als clients registrats al servei. 

− Enviament de notícies/ofertes als clients registrats al servei. 

− Gestió de reserves. 
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• Un servei que utilitza serveis WCF per accedir a la lògica del negoci. 

• Una base de dades per emmagatzemar les dades. 
 
 
A nivell tècnic, les aplicacions es desenvoluparan amb l’entorn de treball Microsoft Visual Studio 2010. 
 
 

1.3. Idoneïtat del projecte 
 
A l’època d’Internet disposar d’una plana web per una empresa de serveis de l’oci és prou important.  
La gran majoria de nosaltres quan necessitem qualsevol tipus d’informació entrem a Internet per cercar 
aquesta informació. 
El mateix passarà amb un restaurant. Imaginem que ens han parlat d’un restaurant en concret o estem 
buscant un lloc per anar a sopar en una zona concreta de la nostra ciutat. Molts entrarem al nostre 
cercador i escriure’m el nom del restaurant o “restaurants de ...”.  
Si ja sabem el restaurant on volem anar, ens interessarà saber les dades de contacte i els preus. I si a 
més ens ofereixen la possibilitat de fer la reserva de manera online, millor. 
Si estem buscant una nova opció, la web serà un primer aparador del que podem trobar. 
 
Donant un cop d’ull a la xarxa, es troba que encara molts restaurants no disposen d’una plana web 
pròpia. Fent un cop d’ull a alguns dels restaurants que si disposen de web (http://www.els4vents.com/, 
http://www.laucabcn.com/,  http://www.4gats.com/, http://www.tapinas.com/, 
http://www.miurestaurant.com/ ) tots ofereixen la mateixa informació i serveis. A grans trets: 
localització, dades de contacte, horaris, menús i preus i petició de reserves mitjançant un formulari 
online. 
 
Amb el projecte volem que el nostre restaurant tingui una via més de publicitat, ofereixi un plus als seus 
clients, i alhora, sigui una eina àgil per la gestió de reserves. 
 
 
 

2. Planificació del projecte 
 
El projecte s’ha realitzat en quatre fases. El final de cada fase és una fita del projecte. 
 

Tasca Data inici Data fi 
FASE 1: Pla de treball i anàlisi de requisits 

- Estudi i tria de la temàtica del projecte: estudi de les diferents propostes 
per implementar i tria d’una d’elles. 

- Creació del pla de treball, amb descripció del projecte, anàlisi de riscos, 
diagrama de Gantt i calendari del projecte. 

- Obtenció del software necessari. 

22/09/2011 03/10/2011 

FASE 2: Anàlisi i Disseny 
- Estudi de les tecnologies Microsoft.NET. 
- Anàlisi funcional: Traduir els requisits a llenguatge formal mitjançant 

models i diagrames UML. 
- Disseny de l’aplicació. 
- Prototip amb la primera versió d’interfície d’usuari. 

04/10/2011 31/10/2011 

FASE 3: Implementació 
- Implementació del projecte. 
- Probes. 
- Creació del manual d’instal.lació i d’ús de l’aplicació. 

01/11/2011 19/12/2011 
 

FASE 4: Memòria i presentació virtual 
- Creació de la memòria del treball realitzat. 
- Creació d’una presentació virtual de l’aplicació. 

20/12/2011 09/01/2012 
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2.1. Planificació Inicial 
 
La planificació inicial tenia com a data inicial del projecte el 22/09/2011 i la com a data final el 
09/01/2012. 
 

 
 
 
 

 
 
Fites de control: 
 

Fita Data 
Entrega del Pla de Treball 03/10/2011 

Entrega del Anàlisi + Disseny 31/10/2011 

Entrega Implementació 19/12/2011 

Presentació  09/01/2012 
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2.2. Planificació Real 
 
Les fites de control del projecte són dates que no admetien variació alguna. És per això, que s’ha 
respectat al màxim la temporització inicial de tasques realitzada en l’etapa de planificació del projecte.  
 
En l’etapa d’implementació, s’han anat realitzant probes del funcionament del projecte a mesura que 
s’anaven implementant funcionalitats de l’aplicació, d’aquesta forma s’ha pogut corregir errors que 
podien afectar a altres parts de l’aplicació i, a més, al resoldre errors en temps de codificació s’ha 
realitzat un aprenentatge per implementar funcionalitats similars lliures d’errors. Finalment, s’ha 
realitzat una proba de totes les funcionalitats de l’aplicació per verificar que no s’havia passat per alt cap 
error, corregint quelcom si calia. 
 
Tots els lliuraments s’han realitzat dins els terminis establerts inicialment. 
  
 
 

3. Productes obtinguts 
 
En el decurs del procés de treball del TFC s’han obtingut diferents productes: 
 

• Pla de Treball 
Document inicial que recull la descripció del projecte, la planificació de les diferents tasques a 
realitzar, els riscos principals del projecte i els requeriments bàsics. 

 

• Anàlisi i Disseny 
Document que recull un anàlisi exhaustiu de requeriments, diagrames de casos d’ús, 
l’arquitectura del sistema, el diagrama de classes, el diagrama ER de la base de dades i un 
prototip de la interfície gràfica de l’aplicació. 

 

• Implementació 
Codi font de l’aplicació, més l’script per la creació de la base de dades. S’inclou també un 
document que recull comentaris rellevants de la implementació, un manual d’instal.lació i un 
manual d’usuari. 

 

• Memòria i Presentació 
Document final que recull un resum de tot el treball realitzat i un vídeo per presentar i defensar 
el projecte. 

 
 
 

4. Anàlisi 
 
L’aplicació consta de dos mòduls diferenciats, cadascun amb les seves  funcionalitats. 
 
El mòdul anomenat Pàgina Web és una aplicació web que permet a qualsevol usuari d’Internet consultar 
informació bàsica del restaurant, la carta i els menús i realitzar reserves online. A més, si l’usuari és un 
usuari registrat a la pàgina (client), podrà subscriure’s a la recepció de menús i notícies i accedir a la 
pàgina de les seves dades i reserves. 
 
El mòdul anomenat Administració és una aplicació Windows mitjançant la qual l’usuari l’Administrador 
podrà gestionar el manteniment de menús i cartes del restaurant, introduïr reserves i dies festius i 
realitzar l’enviament de menús i notícies als usuaris subscrits al servei. 
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4.1. Requeriments funcionals 
 
Mòdul Pàgina Web 
 
Aquest mòdul serà l’encarregat de gestionar: 
 

• Visualització de la informació bàsica del restaurant: Adreça, dades de contacte i horaris 
 

• Visualització de la carta. 
 

• Visualització del menú. 
 

• Reserves online: Aquesta funcionalitat permetrà a qualsevol usuari realitzar una reserva online 
per un dia i torn concret. El sistema li demanarà el dia i el torn que desitja, i si hi ha 
disponibilitat, se li demanarà el número de comensals i que introdueixi les seves dades de 
contacte (nom, telèfon i mail). Al fer la reserva se li assignarà un número de reserva i un 
número de taula.  

 

• Registre d’usuari: L’usuari podrà registrar-se com a client del restaurant. Al ser client quan 
realitzi reserves no caldrà que torni a introduïr les seves dades, a més tindrà accés a la seva 
pàgina de registre, on podrà visualitzar les seves reserves, accedir a les seves dades personals i 
de subscripció de serveis i modificar-les si vol. Per registrar-se haurà d’informar un mail que 
servirà de “nom d’usuari” i un password. 

 

• Subscripció de serveis (menú i ofertes): Un client podrà subscriure’s al servei de rebre 
electrònicament el menú i/ó les notícies del restaurant. 

 

• Baixa de subscripció de serveis: Un client podrà donar de baixa qualsevol de les subscripcions 
que tingui registrades. 

 

• Modificació de les dades personals: Un client podrà modificar les seves dades, així com canviar 
la contrassenya. 

 

 
Mòdul Administració: 
 
L’accés a l’aplicació es realitzarà sense contrasenya.  El control d’usuari vindrà donat per l’accés a 
l’ordinador. 
 
Aquest mòdul serà l’encarregat de gestionar: 
 

• Alta, modificació i baixa de plats: Cada plat enregistrarà el nom en tres idiomes, la secció, el 
mínim de comensals i el preu. També es podrà enregistrar si un plat està o no disponible. Es 
podran modificar tots els camps. 
Quan es vulgui donar de baixa un plat que estigui formant part d’alguna carta o menú, el 
sistema informarà del fet i no permetrà realitzar la baixa. 

 

• Creació, actualització i manteniment de la carta, que estarà formada per una sèrie de plats, 
agrupats per seccions (entrants, arrossos, peix, carn…):  
L’Administrador podrà escollir els plats que formaran la carta del llistat de plats guardats al 
sistema.  
El sistema permetrà emmagatzemar diferents cartes a mode de plantilla, per fer més fàcil el seu 
manteniment. Només una carta serà l’actual i per tant la que és publicarà a la pàgina web. 
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• Manteniment de les seccions en què es poden agrupar els plats a la carta (arrossos, carns, 
peix...) i del tipus de plat en què es poden agrupar els plats en el menú (primers, segons, 
postres...): El manteniment implica alta, modificació ó baixa de les seccions i dels tipus. Quan es 
vulgui eliminar alguna secció o tipus que estigui formant part d’algun plat o menú, el sistema 
informarà d’aquest fet i no permetrà donar de baixa aquesta secció/tipus. 

 

• Creació, actualització i manteniment del menú diari, què estarà format per una sèrie de plats, 
distribuïts entre primers, segons i postres:  
L’administrador podrà escollir els plats de la llista de plats del sistema, assignant-los el tipus 
(primer, segons...). 
Creació, actualització i manteniment del preu del menú, especificant si inclou IVA i si inclou 
beguda i pa. 
El sistema permetrà emmagatzemar diferents menús a mode de plantilla, per fer més fàcil el 
seu manteniment. Només un menú serà l’actual i per tant el que és publicarà a la pàgina web. 
 

• Enviament dels menús diaris als usuaris subscrits al servei: Cada vegada que l’administrador 
publiqui un nou menú tindrà l’opció de fer l’enviament del mateix a tots els clients subscrits. 

 

• Creació d’ofertes, suggeriments o esdeveniments al restaurant. 
 

• Enviament de les ofertes i suggeriments als usuaris subscrits al servei: Una vegada s’hagi creat 
una nova notícia, es donarà l’opció de fer l’enviament de la mateixa a tots els clients subscrits. 

 

• Configurar el restaurant: nº de taules i capacitat de taules. Es podran afegir taules si convé. Al 
utilitzar per primera vegada l’aplicació, caldrà introduir les taules de què disposa el restaurant. 

 

• Calendari: Serà necessari mantenir actualitzat el calendari per tal que els clients que facin 
reserves online no realitzin reserves en dies de festa. Aquesta funcionalitat es podria realitzar 
anualment generant el calendari de l’any i marcant els dies no disponibles. 

 

• Torns: S’hauran d’introduir els torns del restaurant. Aquesta funcionalitat només permetrà 
donar d’alta nous torns. La primera vegada que s’utilitzi l’aplicació s’hauran de donar d’alta. 

 

• Consulta de Clients: L’administrador podrà consultar els clients registrats al sistema. 
 

• Gestió de les reserves:  
o Visualització de les reserves: Es podrà controlar el número de reserves i així, conèixer 

el nº de serveis previstos per un dia concret. 
o Recepció de reserves telefòniques: l’Administrador també podrà introduïr les reserves 

que li arribin telefònicament. 
o Modificació i eliminació de reserves. 

 
 

4.2. Casos dús 
 

4.2.1. Actors 
 
Usuari: és un usuari anònim que accedeix al mòdul de Pàgina Web. No està registrat al sistema. Pot 
visitar la pàgina i realitzar reserves. 
Client: usuari que accedeix al mòdul de Pàgina Web i està registrat al sistema. Pot realitzar les mateixes 
accions que un usuari anònim, a més, els clients poden accedir a la consulta de les seves reserves, a la 
modificació de les seves reserves i dades, i subscriure’s per rebre ofertes i notícies. 
Administrador: usuari amb perfil d’administrador del mòdul Administració. Serà l’encarregat de 
l’administració de tota la gestió del restaurant (horaris, plats, menús, cartes...). També pot introduir, 
modificar i eliminar reserves de clients.  
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4.2.2. Diagrama de casos d’ús 
 
 
Diagrama de casos d’ús de la pàgina web: 
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Diagrama de casos d’ús de l’aplicació d’Administració: 
De l’etapa d’anàlisi i disseny s’han afegit els casos d’ús consultar clients, consultar notícies i modificar 
notícia.
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4.2.3. Descripció de casos d’ús 
 
Casos d’ús de la pàgina web 
 

Nom Visitar Web 

Descripció L’usuari accedeix a la plana web  

Actors Usuari, Client 

CU relacionats Consultar Web, Registre 

Precondició L’usuari disposa d’un ordinador amb connexió a Internet i explorador web. L’usuari busca o 
coneix la direcció url de la plana web 

Postcondició L’usuari ha accedit a la pàgina web del restaurant i navega 

Flux normal 1. L’usuari escriu la direcció url de la web, o la busca mitjançant un cercador web 
2. S’accedeix a la web. 

Flux alternatiu 1a.  No es coneix la direcció url o no es troba 

 
 

Nom Consultar Web 

Descripció L’usuari accedeix a la plana web  

Actors Usuari, Client 

CU relacionats Consulta Web, Registre 

Precondició L’usuari ha accedit a la pàgina web del restaurant i navega 

Postcondició  

Flux normal L’usuari consulta les diferents seccions de la web 

Flux alternatiu  

 
 

Nom Registre 

Descripció Un usuari es registra com a client 

Actors Usuari 

CU relacionats Visitar Web 

Precondició L’usuari no estava registrat com a client 

Postcondició L’usuari s’ha registrat com a client 

Flux normal 1. L’usuari introdueix les dades que li demana el sistema 
2. El sistema registra l’usuari com a client 

Flux alternatiu 1a.  El client ja existeix i es genera un avís 
1a1. Es cancel.la l’operació 
1b.  Falten dades i es genera un avís. 
1b1. L’usuari introdueix les dades que falten 
1b2. S’executa el pas 2. 

 
 

Nom Identificar-se 

Descripció Un usuari s’identifica al sistema per accedir a les funcionalitats de client. 

Actors Client 

CU relacionats  

Precondició L’usuari ha d’estar registrat a l’aplicació 

Postcondició L’usuari s’ha identificat al sistema 

Flux normal 1. L’usuari introdueix les dades “usuari” i “contrasenya” 
2. El sistema verifica que les dades existeixen a la BBDD i l’usuari s’autentifica com a 

client. 

Flux alternatiu 1a.  Les dades introduïdes no són correctes. 
1a1. L’usuari les torna a introduir 
1a2. S’executa el pas 2. 
1b.   L’usuari cancel.la l’operació. 
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Nom Fer reserva 

Descripció Un client, identificat al sistema,  o un usuari fa una reserva 

Actors Usuari, Client 

CU relacionats Registre, Identificació d’usuari 

Precondició L’usuari ha accedit a la pàgina web del restaurant 

Postcondició L’usuari ha fet una reserva 

Flux normal 1. El client/usuari accedeix a l’apartat de reserves 
2. Si l’usuari està navegant sense identificar-se, se li dóna opció a identificar-

se/registrar-se. 
3. Selecciona dia i torn i número de persones 
4. Se li mostra la disponibilitat 
5. Accepta/guarda la reserva 
6. Rep un missatge de validació 

Flux alternatiu 2a. L’usuari s’identifica o es registra. 
2a1. S’executa el pas 3. 
3a.  Falten dades per introduir 
3a1. Introdueix les dades que faltaven. 
3a2. S’executa el pas 4. 
3b1. Cancel.la l’operació 
4a.  No hi ha disponibilitat 
4a1. Torna al pas 3 
4b1. Cancel.la l’operació 
5a.  No guarda la reserva i cancel.la l’operació 

 
 

Nom Tancar sessió d’usuari 

Descripció Un client, identificat al sistema, surt del sistema. 

Actors Client 

CU relacionats Identificació d’usuari 

Precondició L’usuari està identificat al sistema com a Client 

Postcondició L’usuari ja no està identificat com a client. Passa a Usuari Anònim 

Flux normal 1. L’usuari selecciona l’opció “Tancar sessió” 
2. La sessió d’usuari es tanca. 

Flux alternatiu  

 
 

Nom Modificar dades de client 

Descripció Modificació de les dades personals del client, del seu password o de les seves subscripcions. 

Actors Client 

CU relacionats Identificar-se 

Precondició L’usuari està identificat al sistema com a Client 

Postcondició S’han modificat les dades del Client 

Flux normal 1. El client accedeix a la plana de les dades personals 
2. El client modifica el que calgui (dades, password o subscripcions) 
3. Guarda les modificacions 

Flux alternatiu 3a.  No guarda les modificacions 
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Nom Consultar reserves 

Descripció Un client, identificat al sistema, consulta les seves reserves 

Actors Client 

CU relacionats Anul.lar reserva, Modificar reserva, Identificar-se 

Precondició El Client disposa de reserves 

Postcondició El client accedeix al llistat de les seves reserves 

Flux normal 1. El client accedeix a l’apartat consulta de reserves 
2. Consulta les seves reserves 
3. El client té l’opció d’executar els casos d’ús Anul.lar Reserva ó Modificar Reserva 

Flux alternatiu 2a.  No te reserves 
2a1. Es cancel.la l’operació 

 
 

Nom Modificar reserva 

Descripció Un client, identificat al sistema, modifica una reserva 

Actors Client 

CU relacionats Consultar Reserves, Identificar-se 

Precondició El Client disposa de reserves 

Postcondició El client ha modificat les dades de la reserva 

Flux normal 4. El client accedeix a l’apartat consulta de reserves 
5. Consulta les seves reserves 
6. Selecciona una reserva 
7. Modifica les dades de la reserva (dia/núm persones ...) 
8. Accepta/guarda la reserva 
9. Rep un missatge de validació 

Flux alternatiu 2a.  No te reserves 
2a1. Es cancel.la l’operació. 
4a.  Les noves dades no són vàlides 
4a1. Torna al pas 4 
5a.  No guarda la reserva i cancel.la l’operació 

 
 

Nom Anul.lar reserva 

Descripció Un client, identificat al sistema, anul.la una reserva 

Actors Client 

CU relacionats Consultar Reserves, Identificar-se 

Precondició El Client disposa de reserves 

Postcondició El client ha anul.lat una reserva 

Flux normal 1. El client accedeix a l’apartat consulta de reserves 
2. Consulta les seves reserves 
3. Selecciona una reserva 
4. Cancel.la la reserva 
5. Rep un missatge de validació 

Flux alternatiu 2a.  No te reserves 
2a1  Es cancel.la l’operació. 
4a.  No accepta la cancel.lació i la reserva segueix al sistema 
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Casos d’ús del mòdul Administració: 
 

Nom Consultar Seccions/Tipus 

Descripció L’administrador accedeix a la llista de seccions i tipus de plats 

Actors Administrador 

CU relacionats Alta Secció/Tipus, Baixa Secció/Tipus, Modificació Secció/Tipus 

Precondició Hi ha seccions/tipus registrats al sistema 

Postcondició Es mostra la llista de seccions/tipus 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de seccions/tipus 
2. Consulta les seccions i tipus 

Flux alternatiu 2a.  No hi ha seccions/tipus 

 
 

Nom Alta Secció 

Descripció L’administrador registra una nova secció de plats 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Seccions 

Precondició La secció és nova al sistema 

Postcondició S’ha registrat una nova secció de plats al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Alta Secció 
2. Escriu el nom de la nova secció 
3. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 3a.  Cancel.la l’alta 

 
 

Nom Modificar Secció 

Descripció L’administrador modifica el nom d’una secció de plat 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Seccions 

Precondició La secció existeix al sistema 

Postcondició S’ha modificat una secció de plats al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Modificar Secció 
2. Modifica el nom de la secció 
3. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 3a.  Cancel.la la modificació 

 
 

Nom Eliminar Secció 

Descripció L’administrador elimina una secció de plats 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Seccions 

Precondició La secció existeix al sistema 

Postcondició S’ha eliminat una secció de plats al sistema 

Flux normal 1. L’administrador selecciona una secció 
2. Clica l’opció eliminar secció 
3. Accepta 

Flux alternatiu 2a. No es permet eliminar la secció perquè forma part d’algun plat 
2a1. Es cancel.la el cas d’ús 
3a.  Cancel.la la eliminació 
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Nom Alta Tipus 

Descripció L’administrador registra una nou tipus de plat 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Tipus 

Precondició El tipus és nou al sistema 

Postcondició S’ha registrat un nou tipus de plats al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Alta Tipus 
2. Escriu el nom del nou tipus 
3. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 3a.  Cancel.la l’alta 

 
 
 

Nom Modificar Tipus 

Descripció L’administrador modifica el nom d’un tipus de plat 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Tipus 

Precondició El tipus existeix al sistema 

Postcondició S’ha modificat un tipus de plats al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Modificar Tipus 
2. Modifica el nom del tipus 
3. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 3a.  Cancel.la la modificació 

 
 

Nom Eliminar Tipus 

Descripció L’administrador elimina un tipus de plat 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Tipus 

Precondició El tipus existeix al sistema 

Postcondició S’ha eliminat un tipus de plats al sistema 

Flux normal 1. L’administrador selecciona un tipus 
2. Clica l’opció eliminar tipus 
3. Accepta 

Flux alternatiu 2a. No es permet eliminar el tipus perquè forma part d’algun menú 
2a1. Es cancel.la el cas d’ús 
3a.  Cancel.la la eliminació 

 
 
 
 

Nom Consultar Plats 

Descripció L’administrador accedeix a la llista dels plats del restaurant 

Actors Administrador 

CU relacionats Alta Plat, Baixa Plat, Modificació Plat 

Precondició Hi ha plats registrats al sistema 

Postcondició Es mostra la llista de plats 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de plats 
2. Consulta tots els plats, o bé filtra la consulta per secció/tipus 

Flux alternatiu 2a.  No hi ha plats 
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Nom Alta Plat 

Descripció L’administrador registra un nou plat al sistema 

Actors Administrador 

CU relacionats Alta Secció, Alta Tipus 

Precondició El plat és nou al sistema 

Postcondició El nou plat queda registrat al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Alta de PLat 
2. Escriu totes les dades del plat 
3. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 2a.  Falten dades del plat 
2a1. Escriu les dades que falten 
2a2. Executa el pas 3 
2b.   Cal crear una nova secció pel nou plat 
2b1. Executa el cas d´ús Alta Secció 
2b2. Torna al pas2 
2c.   Cal crear un nou tipus pel nou plat 
2c1. Executa el cas d´ús Alta Tipus 
2c2. Torna al pas2 
2d.   El plat ja existeix i es genera un avís 
3a.   Cancel.la l’alta 

 
 

Nom Modificar Plat 

Descripció L’administrador registra un nou plat al sistema 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Plats, Alta Secció, Alta Tipus 

Precondició El plat que es vol modificar existeix al sistema 

Postcondició El plat seleccionat s’ha modificat 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de plats 
2. Selecciona un plat 
3. Canvia les dades del plat 
4. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 3a.  Falten dades del plat 
3a1. Escriu les dades que falten 
3a2. Executa el pas 3 
3b.   Cal crear una nova secció pel nou plat 
3b1. Executa el cas d´ús Alta Secció 
3b2. Torna al pas 3 
3c.   Cal crear un nou tipus pel nou plat 
3c1. Executa el cas d´ús Alta Tipus 
3c2. Torna al pas 3 
4a.   Cancel.la l’alta 

 
 

Nom Baixa Plat 

Descripció L’administrador elimina un plat del sistema 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Plats 

Precondició El plat que es vol eliminar existeix al sistema 

Postcondició El plat seleccionat s’ha eliminat del sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de plats 
2. Selecciona un plat 
3. Dóna de baixa 

Flux alternatiu 3a.   Cancel.la la baixa 
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Nom Consultar Carta 

Descripció L’administrador accedeix a la llista de cartes del restaurant 

Actors Administrador 

CU relacionats Alta Carta, Baixa Carta, Modificació Carta 

Precondició Hi ha cartes registrades al sistema 

Postcondició Es mostra la llista de cartes 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de cartes 
2. Consulta les cartes 

Flux alternatiu 2a.  No hi ha cartes 

 
 

Nom Alta Carta 

Descripció L’administrador registra una nova carta al sistema 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Carta 

Precondició La carta és nova al sistema 

Postcondició La nova carta queda registrada al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Alta de Carta 
2. Escriu les dades de la nova Carta 
3. Selecciona els plats que formaran part de la carta. 
4. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 4a.  Falten dades de la carta 
4a1. Escriu les dades que falten 
4a2. Executa el pas 4 
4b.   Cancel.la l’alta 

 
 

Nom Modificar Carta 

Descripció L’administrador modifica una carta  

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Carta 

Precondició Existeix alguna carta 

Postcondició La carta queda modificada al sistema 

Flux normal 1. L’administrador selecciona una carta des de “Consulta Carta” 
2. L’administrador clica l’opció “Modificar carta” 
3. Modifica les dades de la Carta 
4. Modifica els plats que formen part de la carta. 
5. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 5a.   Cancel.la la modificació 

 
 

Nom Eliminar Carta 

Descripció L’administrador elimina una carta  

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Carta 

Precondició Existeix alguna carta 

Postcondició La carta s’elimina del sistema 

Flux normal 1. L’administrador selecciona una carta des de “Consulta Carta” 
2. L’administrador clica l’opció “Eliminar carta” 
3. Confirma l’eliminació 

Flux alternatiu 3a.   Cancel.la l’eliminació  
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Nom Consultar Menú 

Descripció L’administrador accedeix a la llista de menús del restaurant 

Actors Administrador 

CU relacionats Alta Menú, Baixa Menú, Modificació Menú 

Precondició Hi ha menús registrades al sistema 

Postcondició Es mostra la llista de menús 

Flux normal 3. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de menús 
4. Consulta els menús 

Flux alternatiu 2a.  No hi ha menús 

 
 

Nom Alta Menú 

Descripció L’administrador registra un nou menú al sistema 

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Menú 

Precondició El menú és nou al sistema 

Postcondició El nou menú queda registrat al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Alta de Menú 
2. Escriu les dades del nou menú 
3. Selecciona els plats que formaran part del menú. 
4. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 4a.  Falten dades del menú 
4a1. Escriu les dades que falten 
4a2. Executa el pas 4 
4b.   Cancel.la l’alta 

 
 

Nom Modificar Menú 

Descripció L’administrador modifica un menú  

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Menú 

Precondició Existeix algun menú 

Postcondició El menú queda modificat al sistema 

Flux normal 1. L’administrador selecciona un menú des de “Consulta Menú” 
2. L’administrador clica l’opció “Modificar menú” 
3. Modifica les dades del Menú 
4. Modifica els plats que formen part del menú. 
5. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 5a.   Cancel.la la modificació 

 
 

Nom Eliminar Menú 

Descripció L’administrador elimina un menú  

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Menú 

Precondició Existeix algun menú 

Postcondició El menú s’elimina del sistema 

Flux normal 1. L’administrador selecciona un menú des de “Consulta Menú” 
2. L’administrador clica l’opció “Eliminar menú” 
3. Confirma l’eliminació 

Flux alternatiu 3a.   Cancel.la l’eliminació  
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Nom Enviar Menú 

Descripció L’administrador envia el menú a la llista de subscriptors  

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Menú 

Precondició Existeix algun menú 

Postcondició El menú s’envia als client registrats al servei 

Flux normal 1. L’administrador selecciona un menú des de “Consulta Menú” 
2. L’administrador clica l’opció “Enviar menú” 

Flux alternatiu  

 
 

Nom Consultar Noticies 

Descripció Consulta les noticies del restaurant 

Actors Administrador 

CU relacionats Alta Noticies, Modificar Noticia, Enviar Notícia 

Precondició Existeixen noticies al sistema 

Postcondició L’administrador accedeix a les noticies 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de noticies 
2. Consulta les noticies 

Flux alternatiu 3a.  No hi ha noticies 

 
 

Nom Alta Noticies 

Descripció L’administrador registra una nova noticia al sistema 

Actors Administrador 

CU relacionats Enviar Noticia 

Precondició La noticia és nova al sistema 

Postcondició La nova notícia queda registrat al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Consulta de Noticies 
2. Se li mostra el llistat de noticies actuals 
3. Selecciona l’opció “Afegir noticia” 
4. Crea la noticia. 
5. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 5a.   Cancel.la l’alta 

 

Nom Enviar Notícia 

Descripció L’administrador envia una noticia a la llista de subscriptors  

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Notícies 

Precondició Existeix alguna noticia 

Postcondició La noticia s’envia als client registrats al servei 

Flux normal 1. L’administrador selecciona una noticia des de “Consulta Noticies” 
2. L’administrador clica l’opció “Enviar noticia” 

Flux alternatiu  

 
 

Nom Modificar Notícia 

Descripció L’administrador modifica una noticia  

Actors Administrador 

CU relacionats Consulta Notícies 

Precondició Existeix alguna noticia 

Postcondició La noticia s’ha modificat 

Flux normal 1. L’administrador selecciona una noticia des de “Consulta Noticies” 
2. L’administrador clica l’opció “Modificar notícia” 
3. Modifica la noticia 
4. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 4a. Cancel.la la modificació 
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Nom Afegir Torn 

Descripció L’administrador registra una nou torn 

Actors Administrador 

CU relacionats  

Precondició El torn és nou al sistema 

Postcondició S’ha registrat un nou torn al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Nou Torn 
2. Escriu l’horari del nou torn 
3. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 3a.  Cancel.la l’alta 

 
 

Nom Afegir Taula 

Descripció L’administrador registra una nova taula 

Actors Administrador 

CU relacionats  

Precondició La taula és nova al sistema 

Postcondició S’ha registrat una nova taula al sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Nova Taula 
2. Escriu el nº de taula i la capacitat de la taula 
3. Accepta/Guarda 

Flux alternatiu 3a.  Cancel.la l’alta 

 
 

Nom Configurar Calendari 

Descripció L’administrador configura els dies festius del restaurant 

Actors Administrador 

CU relacionats  

Precondició  

Postcondició S’han marcat dies festius 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat Calendari 
2. Marca els dies festius al calendari 
3. Accepta 

Flux alternatiu 3a. Cancel.la 

 
 
 

Nom Consultar reserves 

Descripció Consulta les reserves dels clients 

Actors Administrador 

CU relacionats Anul.lar reserva, Modificar reserva, Alta reserva 

Precondició Existeixen reserves al sistema 

Postcondició L’administrador accedeix a les reserves 

Flux normal 3. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de reserves 
4. Escull un dia 
5. Consulta les reserves del dia escollit 
6. L’administrador té l’opció d’executar els casos d’ús Alta reserva, Anul.lar Reserva ó 

Modificar Reserva 

Flux alternatiu 3a.  No hi ha reserves 
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Nom Modificar reserva 

Descripció L’administrador modifica una reserva 

Actors Administrador 

CU relacionats Consultar Reserves 

Precondició Existeixen reserves al sistema 

Postcondició L’administrador ha modificat les dades de la reserva 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de reserves 
2. Busca la reserva 
3. Selecciona la reserva 
4. Modifica alguna dada de la reserva 
5. Accepta/guarda la modificació 

Flux alternatiu 5a.  No guarda la modificació i cancel.la l’operació 

 
 

Nom Anul.lar reserva 

Descripció L’administrador elimina una reserva 

Actors Administrador 

CU relacionats Consultar Reserves 

Precondició Existeixen reserves al sistema 

Postcondició L’administrador ha eliminat una reserva 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de reserves 
2. Busca la reserva 
3. Selecciona la reserva 
4. Elimina la reserva 

Flux alternatiu 4a.  No confirma l’eliminació i la reserva segueix al sistema 

 
 

Nom Consultar clients 

Descripció Consulta els clients registrats a la web 

Actors Administrador 

CU relacionats  

Precondició Existeixen clients al sistema 

Postcondició L’administrador visualitza els clients del sistema 

Flux normal 1. L’administrador accedeix a l’apartat consulta de clients 
2. Consulta tots el clients ó busca un client en concret.  

Flux alternatiu  

 

 
 
 

5. Disseny 
 

5.1. Arquitectura del Sistema 
 
El projecte estarà format per: 
 

- Capa de presentació: Part que veu l’usuari, és l’interfície gràfica de l’aplicació. Hi haurà dos 
interfícies, una per l’aplicació d’administració i una altra per la pàgina web. 
L’aplicació d’administració serà un projecte Winforms desenvolupat amb Visual C#. 
L’aplicació web serà un projecte web desenvolupat amb ASP.NET.  

- Capa de comunicació: Capa que conté la lògica de negoci. Capa que desenvoluparà els serveis WCF 
per gestionar les comunicacions entre les diferents capes, la capa de dades i la capa de 
presentació. 

- Capa de dades: Contindrà les classes que interactuaran amb la bases de dades i els mètodes per la 
consulta i actualització de dades. 
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A nivell de maquinari, el projecte estarà format per: 
 

- Servidor: Farà les funcions tant de servidor web com de servidor de BBDD (es podrien separar els 
dos servidors, però tenint en compte que la solució és per un restaurant, tota la lògica de negoci i 
la capa de dades estarà en un únic servidor). Suportarà la lògica de negoci i la capa de dades. 
Emmagatzemarà i gestionarà les dades. Utilitzarà un gestor de bases de dades SQL Server 2008 i 
utilitzarà un servei WCF. 

- Ordinador personal de l’administrador: Contindrà l’aplicació d’Administració mitjançant la què 
l’usuari Administrador realitzarà la gestió del restaurant. 

- Ordinador de client: Qualsevol ordinador personal amb navegador. 
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5.2. Diagrama de Classes 
 
De l’etapa d’Anàlisi i Disseny s’han redissenyat alguns atributs d’algunes classes: 
L’atribut “preu” de la classe “plat” s’havia definit, per error com un atribut de tipus Integer. S’ha definit 
finalment com un tipus Double, ja que el preu inclou dos xifres decimals. 
 
L’atribut “hora” de la classe “torn” s’ha redefinit com un atribut de tipus String. En conseqüència, 
l’atribut “torn” de la classe “reserva” també s’ha modificat com un String. D’aquesta forma la 
implementació ha sigut més sencilla. 
 
La classe “persona” finalment s’ha desestimat. No s’ha cregut necessàri crear-la ja que els únics objectes 
de tipus persona de l’aplicació seran els clients, i amb la classe “client” ja n’hi ha suficient. Amb aquesta 
modificació, els atributs que heretava la classe client han passat a ser atributs propis de la classe. 
 

 

 
 

 
Així, el diagrama de classes, ha quedat com segueix: 
 

-Id : int

-Idioma1 : string

-Idioma2 : string

-Idioma3 : string

-Precio : double

-iva : bool

-Seccion : int

-MinComensales : int

-Disponible : bool

Plato

-Id : Integer

-nombre : string

Seccion -Id : int

-Nombre : string

-Fecha : Date

-Precio : double

-MinComensales : int

-Bebida : bool

-Iva : bool

-Publicar : bool

Menu

-Id : int

-Nombre : string

-Fecha : Date

-Publicar : bool

Carta

-Id : int

-Tipo1 : string

Tipo

* 1

-Id : int

-Nombre : string

-Mail : string

-Password : string

-Telefono : string

-suscripcionMenu : bool

-suscripcionNoticias : bool

Cliente
-id : int

-Cliente : int

-Nombre : string

-Telefono : string

-Mail : string

-Comensales : int

-fecha : Date

-Estado : string

-Fuente : string

-Turno : string

-Mesa : int

Reserva

1

0..*

*

1

1 0..*

-hora : string

Turno

-numero : int

-comensales : int

Mesa

-fecha : Date

Festivo
0..* 1

0
..*

-Id : int

-Nombre : string

-Contenido : string

Oferta

Aforo
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5.3. Disseny de la Persistència 
 
5.3.1. Disseny conceptual 
 

Model ER de la Base de Dades 
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5.3.2. Disseny lògic 
 

Partint del disseny conceptual anterior obtenim el disseny lògic de la Base de Dades 
 

Turno

PK Hora

Tipo

PK Id

Tipo

Seccion

PK Id

Nombre

Plato

PK Id

Idioma1

Idioma2

Idioma3

Precio

Iva

FK1 Seccion

MinComensales

Disponible

Cliente

PK Id

Nombre

Mail

Password

Telefono

SusMenu

SusOferta

Reserva

PK Id

FK1 Cliente

nombre

telefono

mail

Comensales

Estado

fuente

FK2 fecha

FK2 mesa

FK2 turno

Mesa

PK Num

Comensales

Menu

PK Id

Fecha

Nombre

Precio

MinComensales

Bebida

Iva

Publicar

Carta

PK Id

Fecha

Nombre

Publicar

PlatosMenu

FK2 Menu

FK1 Plato

FK3 Tipo

PLatosCarta

FK2 Carta

FK1 Plato

Oferta

PK Id

Nombre

Contenido

Fecha

Aforo

PK Fecha

PK,FK1 Turno

PK,FK2 Mesa

Festivo

PK Fecha

 
 

 

La taula “Festivo” serà una taula auxiliar per guardar els dies festius del restaurant. 

La taula “Aforo” servirà per saber la capacitat del restaurant en un dia i hora determinats. 

Al crear un nou registre a la taula “Aforo” el camp “Fecha” no podrà contenir cap registre que contingui 

la taula “Festivo”. 

La taula “Reserva” conté l’atribut “fuente” que representa l’origen de la reserva (0nline o telefònic). 

La taula “Reserva” conté l’atribut “estado” que pren el valor de “confirmado” quan es realitza una 

reserva satisfactòriament. Realment aquest atribut no s’utilitza, però s’ha decidit mantindre’l per si en 

futures versions de l’aplicació és decideix desenvolupar alguna nova via per la realització de reserves 

que requereixi tenir en compte aquest atribut. 
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5.4. Interfície Gràfica 
A continuació es mostren les pantalles principals de l’aplicació. Per saber més detalladament el seu 

funcionament es pot consultar el Manual d’Usuari que incorpora el programari. 

 

5.4.1. Administració UOCRestaurant 
 

A l’accedir a l’aplicació es disposa d’un menú amb les diferents opcions de l’aplicació. 

 

Manteniment Gastronomía Reserves Clients Notícies 

-Calendari 
-Taules 
-Torns 
-Seccions i Tipus 

-Plats 
-Menús 
-Cartes 

-Consulta 
Reserves 

-Consulta Clients -Consulta Ofertes 

 
Calendari: 
Pantalla per fer el manteniment dels dies festius del restaurant. En els dies festius no es podran realitzar 
reserves. 
 

 
 
Torns: 
Pantalla per fer l’alta dels torns de restaurant. 
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Taules: 

Pantalla per fer el l’alta de les taules del restaurant. 

 

 
 

 
Seccions i Tipus: 

Pantalla per fer el manteniment del tipus de plats i de les seccions de la carta. La pantalla està dividida 

en dos parts mitjançant pestanyes. 
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Consulta de Plats: 

Pantalla per fer el manteniment dels plats del restaurant, crear plats, modificar-los o eliminar-los. 

La pantalla mostra la llista de plats del restaurant. 
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Afegir Plat: Es mostra una nova finestra per incorporar les dades del nou plat. 

 

 
 

Modificar Plat: S’utilitza una pantalla igual a la pantalla “Afegir Plat” des d’on modificar les dades 

necesàries del plat. 

 

Menus: 
Pantalla fer realitzar la gestió dels menus del restaurant. Afegir menus, modificar menus, eliminar 

menus, publicar un menú a la web i enviar el menú a la llista de distribució. 
 

 
 
Afegir menú: 
Es mostra una primera pantalla per introduïr les dades de capçalera del menú. 
 

 
 
 
A continuació es realitza la selecció de plats del menú. 
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Modificar menú: S’utilitza una pantalla igual a la pantalla “Afegir Menú” des d’on es poden modificar les 

dades i els plats de menú. 

 

 

 

 

 

Cartes: 
Pantalla fer realitzar la gestió de les cartes del restaurant. Afegir cartes, modificar cartes, eliminar cartes 

i publicar una carta a la web. 
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Afegir Carta: 
Es mostra una primera pantalla per introduïr les dades de capçalera de la carta. 
 

 
 
A continuació es poden seleccionar els plats que formaran part de la carta. 
 

 
 
Modificar carta: S’utilitza una pantalla igual a la pantalla “Afegir Carta” des d’on es poden modificar les 
dades i els plats de la carta. 
 
Consulta Reserves: 
Pantalla per visualitzar i gestionar les reserves del restaurant. 
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Nova Reserva: 
Pantalla per seleccionar dia i hora de la reserva. Si la data és festiva o anterior al dia actual no es podrà 

continuar. 

 
 

A continuació s’introdueixen les dades de la reserva per comprobar la disponibilitat. 

 

 
 

A continuació la pantalla ens mostra un quadre per triar una taula. 

 

 

 
 

 

 

Modificar Reserva: S’utilitza una pantalla igual a la pantalla “Nova Reserva” des d’on es pot fer la 

modificació. 
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Consulta de clients: 
Pantalla per visualitzar els clients que s’han registrat al restaurant mitjançant la plana web.  
 

 
 
Consulta Noticies: 
Pantalla per realitzar la gestió de les notícies del restaurant. Les últimes 10 notícies es visualitzaran a la 
plana web.  
 

 
 
Afegir Notícia 
Es mostra una nova finestra per incorporar les dades de la nova notícia. 
 

 
 
Modificar notícia: Es mostra una nova finestra igual a la pantalla “Afegir Notícia” amb les dades  de la 
notícia per modificar les dades que calgui. 
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5.4.2. Pàgina Web UOCRestaurant 
 

A l’accedir a la pàgina web es disposarà de varies opcions: 
Inici: pàgina de presentació.  
Contacte: pàgina per visualitzar les dades de contacte del restaurant.  
Cuina: espai on visualitzar el menú i la carta. 
Reserves: espai on realitzar reserves online. 
Noticies: espai per visualitzar les noticies del restaurant. 
Iniciar sessió: espai per identificar-se al sistema. 
 
 

 
 
 
Reserves Online: Pantalla per realitzar una reserva. El sistema comprovarà la disponibilitat en funció de 
la data, hora i comensals introduïts.  
Si l’usuari està loguejat les seves dades s’incorporen automàticament. 
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Registrar-se: A la pantalla de registre es demanarà el nom, el telèfon i les subscripcions que es desitgen. 

L’e-mail servirà com a nom d’usuari i s’haurà de triar un password.  

 

 
 
 
 
Iniciar Sessió: Pantalla per iniciar una sessió d’usuari. Una vegada connectat el nom de l’usuari apareix a 

la part superior de la plana. 

 

 
 

 

 

Compte Client: Al loguejar-se el client tindrà accés al seu compte d’usuari amb diferents opcions: 

Reserves del client 

Canviar dades del client 
Canviar contrassenya 
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Reserves del client: Pantalla on es visualitzen les reserves del client i se li ofereixen diverses opcions: 

Eliminar una reserva (es demana re-confrimació per l’eliminació), Modificar una reserva (Es redirigeix a 

un formulari igual al formulari de Reserves per realitzar les modificacions). 

 

 
 

 

 

 

6. Implementació 
 

La implementació s’ha realitzat amb Visual Studio 2010, utilitzant Visual C# com a llenguatge de 
programació. Les tecnologies utilitzades per implementar la solució han estat: Windows Communication 
Foundation, LINQ , Winforms i ASP.Net. 
 
Capa de Dades: 
La Base de Dades s’ha creat i emmagatzemat en SQL Server 2008. Per implementar la capa de dades 
s’ha utilitzat la tecnologia LINQ to SQL. LINQ To SQL proveeix els mecanismes necessaris per encapsular i 
utilitzar en la nostra aplicació la definició de l’esquema relacional de la nostra bases de dades, i poder 
definir consultes LINQ sobre les classes mapejades. 
 
Capa de Negoci:  
Aquí resideix la llògica de negoci. Es troba la implementació de les subrutines que executen les peticions 
de l’usuari. Aquesta capa interactua amb la capa de dades i es comunica amb la capa de presentació, per 
rebre les sol.licituds dels usuaris i presentar els resultats. Aquesta capa és un servei WCF. 
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Capa de presentació: 
Aquesta cap està dividida en dues aplicacions diferents: 
Una aplicació Winforms per realitzar l’administració del restaurant, gestionar calendaris, plats, menús, 
cartes, notícies, etc. 
I una aplicació ASP.Net, que es tradueix en la plana web que utilitzaran els clients tant per consultar 
informació, com per registrar-se i realitzar reserves. 
 
Així, les carpetes que formen la solució són les següents: 
 
…\UOCRestaurant\AccesoBDRest 
Aquesta carpeta conté el projecte d’accés a la base de dades “UocRestaurant” i les classes d’entitat 
relatives a les taules de la base de dades.  
Aquest projecte correspon a un mapeig entre objectes de la base de dades i classes c#, és a dir a cada 
objecte de la base de dades li correspon un objecte (Classe) de C#. 
 
Els arxius més importants dins aquest projecte són: 

• DataClassesRest.dbml és l’arxiu que defineix el mapeig 

• DataClassesRest.dbml.layout, és un arxiu xml que utilitza el dissenyador.  

• DataClassesRest.designer.cs és l’arxiu de c# on es defineixen les classes i el contexte (la 
connexió). 

 
…\UOCRestaurant\WCFService 
Projecte de biblioteca de serveis Windows Communication Foundation. Implementa la llògica de 
l’aplicació 
. 
El fitxer IService1.cs representa el contracte del servei WCF i conté una interfície que es decora amb 
[ServiceContract] i les operacions a exposar que es decoren amb l’atribut [OperationContract]. 
El fitxer Service1.cs implementa la interfície Iservice1.cs. És el fitxer que conté la llògica del servei. 
Aquest fitxer incorpora un atribut per accedir a la base de dades (private DataClassesRestDataContext 
db), així com els mètodes ConectarBBDD() i Desconectar BBDD(), que permeten connectar-se i 
desconnectar-se de la BBDD implementada a AccesoBDRest. 
La resta de mètodes implementen consultes LinqtoSQL per consultar, afegir, modificar o eliminar les 
dades de les taules de la BBDD 
 
…\UOCRestaurant\Administración 
Conté el projecte d’aplicació d’escriptori Winforms per administrar el restaurant. 
Disposa d’un formulari d’inici, MDIinicio.cs, que actúa com a contenidor de la resta de pantalles de 
l’aplicació, UInomPantalla.cs. 
La carpeta “ServiceReferences” conté la referencia al servei WCF. 
Per fer ús del servei, aquest es referencia dins de cada arxiu , UInomPantalla.cs que necessiti utilitzar el 
servei, i es declara una variable per accedir al servei , la qual s’instancia al crear la classe. 
 
…\UOCRestaurant\SitioWeb 
Conté les pàgines desenvolupades amb asp.net i C# que formen el lloc web.  
A l’arrel trobem les pàgines .aspx de la plana web. A la carpeta “SitioWeb\Account” trobem les pàgines 
.aspx relacionades amb el registre i el login d’usuaris. 
La carpeta “ServiceReferences” conté la referència al servei WCF. 
Per fer ús del servei, aquest es referencia dins de cada arxiu aspx.cs que necessiti utilitzar el servei, i es 
declara una variable per accedir al servei , la qual s’instancia al carregar la pàgina. 
 
…\UOCRestaurant\SQL 
Aquí es troben els scripts de Base de Dades (UOCRestaurant) de l’aplicació. 
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7. Objectius aconseguits 
 
L’objectiu principal del projecte era el desenvolupament d’un software per l’administració d’un 
restaurant i d’una plana web pels clients del restaurant.  
 
A nivell del producte obtingut, el resultat obtingut ha sigut satisfactòri. S’ha desenvolupat una aplicació 
d’escriptori àgil i fàcil d’utilitzar que permet la gestió d’un número elevat de funcionalitats a l’hora de 
gestionar la gastronomía i les reserves d’un restaurant.  
També s’ha desenvolupat la pàgina web que dóna publicitat al restaurant i permet realitzar reserves 
online. Tot i que la pàgina és força senzilla, ofereix tots els serveis que el client necessitava. 
Finalment, tot el software és resistent a errors que pugui cometre l’usuari que l’utilitza, avisant-lo quan 
introdueix dades no correctes i demamant-li confirmacions quan vol realitzar eliminació de registres. 
 
A nivell de formació i aprenentatge, l’objectiu del projecte era adquirir els coneixements necessàris de la 
plataforma .NET de Microsoft i d’algunes de les seves tecnologies, com WCF, ASP.net i LINQ to SQL, per 
juntament amb els coneixements adquirits en el decurs dels estudis d’ETIG, aplicar-los i aconseguir el 
desenvolupament d’un programari real i força complert.  
En aquest sentit, penso que els objectius s’han aconseguit, i finalment s’ha desenvolupat un programari 
força correcte. 
 
 
 

8. Avaluació de costos 
 
Per poder realitzar una estimació del cost total del projecte, tindrem en compte les hores invertides en 
tot el desenvolupament, per poder aplicar un preu hora. 
Per l’estimació de les hores s’ha calculat una mitjana de 3 hores/día en la fase d’implementació i de 2 
hores/día en la resta de fases. 
 

Tasca Hores 
Elaboració del Pla de Treball 8 

Elaboració de l’Anàlisi i el Disseny 40 

Implementació 84 

Proves  10 

Manual Instal.lació 3 

Manual Usuari 3 

Memòria 18 

TOTAL 166 

 
Cost del projecte: 166 hores x 50 eur/h = 8300 euros. 
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9. Treball Futur 
 

Es podria treballar en la millora de la interfície gràfica i en l’ampliació de funcionalitats per versions 

futures de l’aplicació: 

 

• Disseny del calendari 

El calendari podria mostrar els dies marcats com a festius amb un color diferent. 

• Torns 

En aquesta primera versió només es permet l’alta de torns. Es podria implementar la 

cancel.lació de torns, però tenint en compte que les reserves tenen un camp que referencia la 

taula Torn, i per tant, no es podria fer la baixa definitiva, però si que el torn que es volgués 

cancel.lar no fós accessible per realitzar noves reserves. 

• Taules 

Igual que amb el torns, en aquesta versió només es permet l’alta de taules. També es podria 
implementar una activació/desactivació de taules. 

• Baixa Usuaris 
En una solució futura també es podria implementar la baixa d’usuaris, per aquells clients que ja 
no desitjen estar registrats. 

• Informes 
Seria interessant realitzar una funcionalitat que permeti la impressió dels menus i les cartes. 
Així cada vegada que es modifiquin menus o cartes es podran imprimir i utilitzar al restaurant. 

• Instal.lador del programari 
 
 
 
 

10. Conclusions 
 
El projecte ha sigut un repte personal, ja que fins ara no havia dissenyat e implementat una aplicació 
d’aquest tipus de forma totalment individual. El projecte que havia pogut desenvolupar havia estat amb 
Java i realitzat en grup.  
 
Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han pogut aplicar els coneixements adquirits en l’estudi 
d’Informàtica tècnica de gestió, especialment aquelles assignatures directament relacionades amb la 
programació i les bases de dades. També ha sigut mol útil l’assignatura Tècniques de Desenvolupament 
de Programari, que és un bon “entrenament” de cara al projecte de final de carrera. 
 
Respecte a la tecnologia .NET, el treball realitzat ha sigut el primer contacte que he tingut amb aquesta 
tecnologia. És per això, que penso que encara em queda molta feina per ampliar el coneixement i la 
pràctica sobre ella. Per tant, aquest primer contacte ha sigut un primer pas que no quedarà aquí. 
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