
 JORDI PÉREZ BAYERRI 
TFC ETIG 
12-6-2012 

Consultor: Jairo Sarrias Guzman 

Treball Final de 
Carrera .Net 

 Memòria 

Plataforma per a la gestió d’un local 
d'entreteniment infantil (xiquiparc)



Projecte .NET: Xiquiparc de Reus Jordi Pérez Bayerri

Taula de continguts
Taula de continguts........................................................................................................................1

Introducció......................................................................................................................................2

Descripció del projecte.................................................................................................................3

Planificació inicial VS planificació final.......................................................................................6

Anàlisi i disseny................................................................................................................................8

Casos d'ús......................................................................................................................................10

    Aplicació d'escriptori...........................................................................................................10

            Gestió Usuaris................................................................................................................10

            Gestió de Recursos......................................................................................................14

            Gestió de Facturació...................................................................................................18

        Aplicació web......................................................................................................................22

            Web usuari.....................................................................................................................22

            Web auto-editable......................................................................................................23

            Web de gestió..............................................................................................................25

Diagrama d’arquitectura de l’aplicació i capes...................................................................27

Disseny de la BBDD.......................................................................................................................29

Diagrama de Classes...................................................................................................................33

Disseny de la interfície d'usuari...................................................................................................35

          Finestres de l’aplicació d’escriptori.................................................................................36

          Format de factures i albarans..........................................................................................44

          Entorn web..........................................................................................................................45

Desenvolupament........................................................................................................................50

Avaluació de costos....................................................................................................................51

Tasques per fer..............................................................................................................................52

Conclusions...................................................................................................................................54

Lèxic................................................................................................................................................55

Bibliografia.....................................................................................................................................57

Projecte Final de Carrera .NET – UOC ETIG 2012 1



Projecte .NET: Xiquiparc de Reus Jordi Pérez Bayerri

Introducció
L'empresa Xiquiparcs Reunits S.L., es una societat hipotètica que gestiona un local 
d'animació infantil.
L'empresa té necessitats de facturació, control de clients, control de reserves i 
recursos, i necessita publicitat.
El present projecte, s'ha proposat fer el disseny d’una pàgina web  per donar a 
conèixer l’empresa i que els usuaris puguin fer reserves. 
Aquesta pàgina serà desenvolupada sota la tecnologia Silverlight. Aquesta es 
una tecnologia que, mitjançant un plug-in pel navegador, es capaç de mostrar 
aplicacions RIA (Rich Internet Application).
També es desenvolupa una aplicació d’escriptori per gestionar usuaris i factures. 
Aquesta es desenvoluparà sota la tecnologia WPF.
Es necessitarà un servidor de pàgines web, un punt d'accés a dades per 
l'aplicació d'escriptori i un servidor de bases de dades.
En conjunt, doncs, la tecnologia elegida pel desenvolupament, es el conjunt .NET 
de Microsoft.
L'objectiu final, es cobrir les necessitats reals que una empresa d'aquest tipus 
tindria.
Una aplicació d'aquest estil, produïra 2 efectes:

− Clarament, des de el punt de vista comercial, pot ser una millora molt 
remarcable de publicitat gracies al web. També serveix per facilitar la 
gestió als usuaris, ja que poden obtenir la informació des de casa seva. Ara 
bé, s'hauria de fer una gestió amb els principals cercadors d'Internet, 
pàgines grogues, etc. per posicionar la nostra pàgina correctament en les 
cerques.

− Per altra banda, a nivell intern, permetria una optimització del temps: 
diversos usuaris poden accedir des d'ubicacions diferents i simultàniament. 
El gerent, pot accedir des de casa seva i veure l'activitat del dia.
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Descripció del projecte
Justificació del projecte

o Perquè el projecte?
En el món actual, una empresa que tingui com a objectiu el gran públic, com es 
el nostre cas, ha d'estar orientat a Internet:
Si entenem que la nostra empresa està situada en una ciutat mitjana de Catalu-
nya, podem argumentar que gran part de la nostra clientela provindrà de tota la 
ciutat. Això implica que el impacte que té la localització, a excepció d'una loca-
lització excel·lent, o el boca-orella, es circumscriu al barri on s'ubica el local.
Aquest fet, fa que una empresa del sector, ha de fer-se notar d'altres maneres, ja 
sigui per mitjà de la publicitat tradicional en publicacions locals, ràdios locals, etc., 
o bé, mitjançant els serveis que ens ofereix la web. La intenció es cobrir aquestes 
necessitats mitjançant un programari que permeti a l'empresa arribar al màxim 
nombre de clients potencials.

o Estudi de mercat
Al mercat, existeixen diversos serveis de gestió de locals infantils (a part dels
sistemes de facturació generals):

http://www.mon-jocs.com/informatico.php només inclou gestió i obliga a un de-
terminat maquinari d'impressió.
http://www.alfalex21.com inclou maquinari i programari, i polseres de control.
http://www.planetamagic.com sistema franquícia, on també s'inclou el progra-
mari.
http://www.alenpark.com sistema de gestió força complert, ofereixen diversos 
mòduls que inclouen treball en xarxa, gestió, TPV, però no plana web.
http://www.tpvocasion.com/tpv_parque_infantil.html Especialitzat en el servei de
cobraments i TPV, tant en local com per xarxa.

En conjunt, tots aquests serveis cobreixen bàsicament els serveis de TPV, factura-
ció i administració de les reserves. Ara bé, cap d'ells, excepte algun paquet gene-
ralista, no especialitzat i relativament car, ofereix la possibilitat d'integrar la gestió 
web de reserves en el sistema, i menys, gestionar un portal web.
L'objectiu d'aquest projecte i el buit que intentarà omplir, es aquest: l'espai d'ad-
ministració, gestió de reserves i espai web d'un centre d'entreteniment infantil.

o Descripció del projecte
El present projecte, té l'objectiu de realitzar una aplicació de gestió d'un local d'a-
nimació infantil i una web on exposar l’oferta comercial.
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Els serveis que presentarà son 2 bàsicament:
- Per una banda, facilita a l'usuari la gestió de reserves mitjançant la web, i 

consulta de disponibilitat dels serveis on la prioritat es la facilitat d'ús i la usa-
bilitat. Aprofitant el primer servei, s'ofereix informació general sobre les instal-
lacions, tallers, horaris, etc., de tal manera que es converteix en un apara-
dor per al local a Internet. Així doncs, es permet l’edició online dels contin-
guts.

- Per altra banda, una plataforma de gestió de cobraments dels serveis fets. 
Pot emetre factures de qualsevol dels serveis prestats, i per tant, també pot 
accedir a la informació de estat de les reserves del apartat anterior. A més, 
des d’aquesta plataforma es gestionen usuaris, drets dels usuaris, i els recur-
sos i ofertes que s’ofereixen. Aquesta aplicació es d’escriptori.

En general, el sistema cobreix els requeriments d'una empresa d'aquest
sector, des de el punt de vista de administració, gestió i informació a Internet.

o Objectius del projecte
 Generals

- Ser una eina per la gestió de la facturació
- Ser una eina per la gestió de les reserves
- Ser una plataforma publicitària de l’empresa.

 Específics
- Ha de permetre la gestió de reserves dels serveis oferts.
- Ha de permetre consultar la disponibilitat de recursos i ofertes.
- Ha de permetre editar, afegir i modificar continguts.
- Ha de permetre la gestió de usuaris i rols (drets).
- Ha de permetre imprimir factures.
- Ha de permetre editar els recursos i serveis.
- Ha de ser auto-editable, de manera que es puguin afegir apartats, 

textos i continguts.

o Requeriments de la solució
 Funcionals

- Per la part client o usuari:
• Navegador d’Internet amb accés a la xarxa, compatible 

amb Silverlight 4
• Sistema operatiu Windows compatible amb la .NET 

Framework Client 4 (Windows XP en endavant).
- Per la part del servidor:

• Sistemes operatius: almenys Windows XP Professional , 
recomanable disposar de Windows Vista, Windows 7 o 
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Windows 8, o de les versions  servidor Windows 2003 o 2008 
Server.

• Sistema de gestor de base de dades SQL Server, com a 
mínim versió Express 2005.

• Llibreries  .NET Framework 4
 No funcionals

- Llistat de serveis, incloent una descripció, preu i si es un producte 
amb places limitades, que implicarà una gestió addicional.

- Llistat d'ofertes, amb la data d'inici i fi, el nou preu, i la quantitat 
ofertada.

- Definir un mínim d'usuaris, un usuari mestre, un administrador, i tants 
clients com siguin necessaris.

- Definir els diferents rols d’usuari, que son modificables.
- Crear un conjunt de continguts web que es volen publicitar: 

cursos, tallers, sortides, etc.

o Funcionalitats a implementar
o Base de dades amb les entitats definides. També controlarà la 

coherència de les dades per evitar inconsistències i errors.
o Interfície WCF que permet la connexió mitjançant la xarxa de clients 

amb les dades del servidor. Aquest sistema comprovarà, per seguretat, 
la identitat de l’usuari.

o Aplicació web de tipus Silverlight.
o Aplicació d'escriptori 

o Resultats esperats
o El resultat esperat son 2 aplicacions client:

- L’aplicació Silverlight ha de ser bàsicament atractiva ja que es un 
aparador, fàcil d’utilitzar, amb navegació mitjançant menús. Ha 
de ser fàcil d’autoeditar, ja que els usuaris no son tècnics.

- L’aplicació d’escriptori ha de donar capacitats de gestió de tots 
els apartats de l’empresa.

o En ambdós s’espera:
- Cobrir les necessitats de l'empresa
- Complir els requisits establerts.
- Estabilitat de l’aplicació
- Coherència i consistència de les dades
- Seguretat de la informació 

o Productes obtinguts
o El resultat ha estat:
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- Per la part Silverlight, l’aplicació cobreix tots els requisits, ara bé, la 
part autoeditable no es fàcil de mantenir ni d’editar, ja que 
s’utilitza codi XAML, que s’ha d’escriure al web. A més, per defecte 
de la implementació, només es cobreix continguts de tipus Button, 
cosa que limita molt els continguts.

- Per la part de l’aplicació d’escriptori, sí es cobreixen totes les 
especificacions; l’aplicació es ràpida i correcta. Però seria 
millorable en l’apartat d’impressió, i seria necessari l’exportació de 
llistats a Excel o similar.

- La seguretat es un punt a millorar. Les dades no viatgen 
encriptades, les aplicacions clients tenen accés als codis d'accés 
dels usuaris en format MD5.

o En quan a la gestió general:
- L’aplicació d’escriptori es força estable, no es usual l’aparició 

d’errors inesperats. L’aplicació Silverlight no es tant estable, hi ha 
problemes de connexió aleatoris que no sempre son correctament 
gestionats (ho son el la gran majoria dels casos). Ara bé, la 
estabilitat es suficient i quan apareix només afecta parcialment 
algunes dades.

- Les dades registrades son coherents i consistents.
- La informació no es tot els segura com es podria; si bé es 

comproven els drets dels usuaris i es comprova la seva identitat, la 
informació no viatja encriptada, i l’ús dels codis d’accés dels 
usuaris, encara que encriptats en MD5 viatgen del servidor al client 
en més ocasions del que seria dessitjable.
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Planificació inicial VS planificació final
La planificació inicial, que s’ha seguit fins a la implementació:

Id Nombre de tarea

1 TFC
2 Planificació del projecte
3 Seleccó de projecte
4 Definició de projecte
5 Redefinir selecció
6 Estimacions inicials
7 Redacció PAC1
8 Entrega PAC1
9 Anàlisi i disseny
10 Especificació formal 

dels requisits

11 Definició models de 
dades

12 Disseny model 
relacional

13 Disseny mètodes 
WCF

14 Disseny IU aplicació 
d’administració

15 Disseny pantalles 
lloc web

16 Redacció PAC 2
17 Entrega PAC2
18
19 Implementació
20 Interfícies
21 WCF
22 Proves d'interfícies
23 Aplicació 

administració
24 Lloc Web
25 Lloc web 

informació 
general26 Lloc web apartat 
clients

27 Lloc web apartat 
administradors

28 Redacció PAC3
29 Entrega PAC3
30 Lliurament final
31 Testing
32 Creació memòria
33 Video de presentació
34 Entrega del projecte
35 Debat virtual

12/03

11/04

29/05

13/06

J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D
27 feb '12 05 mar '12 12 mar '12 19 mar '12 26 mar '12 02 abr '12 09 abr '12 16 abr '12 23 abr '12 30 abr '12 07 may '12 14 may '12 21 may '12 28 may '12 04 jun '12 11 jun '12 18 jun '12 25 jun '12

A partir de la implementació, però, s’han seguit les instruccions del llibre “Visual 
Studio 2010. Desarrollo de aplicaciones web” de l'editorial Eni ediciones.
Això ha implicat que finalment, la realització ha variat:

− S'inicia la fase de desenvolupament amb el projecte (7 dies):
 XiquiparcsReunits_DAO. Aquest es el projecte que mitjançant classes 

parcials i el Framework Entity, representa les classes i els continguts de la 
Base de dades.

 En aquest mateix projecte, també es creen els mètodes de càrrega de 
dades, mitjançant crides LINQ to Entities.

 També es creen les regles de gestió de la connexió: la classe 
ContextDAO.

− Amb l'accés a dades, es segueix amb la implementació del servei, 
mitjançant els projectes GestioImplementation (1 dies) es publica els 
métodes oferts pel servei WCF, i mitjançant el projecte GestioService, 
s'implementen. A més, aquest darrer controla la identitat dels usuaris 
mitjançant lectura de les capçaleres SOAP, on s'incorpora el nom d'usuari i 
el codi d'accés d'aquest usuari en format MD5. 

− El projecte GestioHosting es que publica la interfície per a que pugui ser 
accedida des de l'exterior (2 dies). També fa la funció de servidor web per 
la pàgina Silverlight. En un context de producció, aquesta funcionalitat la 
faria un servidor ISS o Apache.
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− El projecte XiquiparcsReunits_RDA implementa la part d'escriptori mitjançant 
la tecnologia WPF (20 dies). Aquesta es la part que més temps ha emprat 
en el desenvolupament. La dificultat ha estat la falta d'experiència en 
desenvolupment d'aplicacions amb connexió a servidors, i la relativa 
complexitat en nombre d'elements de la solució.

− El projecte XiquiparcsReunits_Silverlight implementa la solució web (17 dies). 
En aquest punt, destaca la dificultat d'implementar serveis asíncrons. També 
he tingut moltes dificultats en el desenvolupament de la part auto-editable, 
fins al punt de plantejar-me la desestimació d'aquest punt.
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Id Nombre de tarea

1 TFC
2 Planificació del projecte
9 Anàlisi i disseny
19 Implementació
20 Model Entitat Relació
21 Interfície WCF
22 Implementació 

interfície WCF
23 Implementació 

Hosting
24 Aplicació WPF
25 Model
26 ViewModel
27 View
28 Testing
29 Lloc Web
30 Model
31 ViewModel
32 View
33 Testing
34 Redacció PAC3
35 Entrega PAC3
36 Lliurament final
37 Creació memòria
38 Video de presentació

28/05
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Anàlisi i disseny
o Requeriments

L'aplicació necessita d'una serie d'objectes que definiran el conjunt:

− Es necessari que existeixin usuaris diferents, ja es registrarà cada acció de 
modificació que faci un usuari. Es podrà crear usuaris des d'ambdós 
aplicacions. Ara bé les modificacions es faran sempre des de l'aplicació 
d'escriptori. Es crearà un mínim d'usuari “master” i un usuari “web”.

− S'han de definir rols diferents, a més, cada rol es podrà modificar. Per 
defecte es crea un rol “master” i un rol “web”. El primer té tots els drets 
activats, i l'objectiu es que sigui la base de creació de tot l'entorn i dels 
primers usuaris. El segon, es un usuari virtual, només té activat el dret de 
crear usuaris, s'empra per qualsevol registre d'usuaris de la web.

En la fase d'anàlisi i disseny, es dissenya els casos d'ús amb l'aplicació Microsoft 
Visio 2010. 
També s'ha plantejat que l'aplicació utilitzés una base de dades de tipus SQL per 
gestionar la persistència de dades. Aquest magatzem pot estar físicament al 
mateix servidor que l'aplicació de hosting de la web i WCF, o bé en qualsevol 
altre.
També s'empra pel disseny de la Base de dades, Microsoft Visio 2010, amb un 
afegit: Forward Engineer. Aquesta eina permet la creació, a partir d'un disseny, 
del codi SQL executable directament al servidor.
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Diagrama de casos d’ús
Ens trobem amb 3 grups de casos d'ús, en funció del tipus de gestió que volem fer: 

− Gestionar factures, ofertes i usuaris: Mitjançant una aplicació d'escriptori.

− Modificar la web: Mitjançant la pròpia web.

− Consultar,  reservar ofertes i recursos per part de clients: Mitjançant la web.

Aplicació d'escriptori 
L'aplicació d'escriptori, pot ser dividida en tres grups de casos d'ús:
- Aquells que afecten als usuaris, els seus drets (rols) i la identificació al sistema:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS

Nom: Identificació

Actors: Usuari no identificat

Funció: Permetre a un usuari identificar-se.

Descripció: Un usuari no identificat, aporta el seu nom d'usuari i un codi d'accés. El sistema verifica que coincideixi 
amb les seves dades. Facilita o denega l'accés i assigna els permisos associats al seu rol.

Referencies: D'extensió: Recuperar codi d'accés, Registre

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Des-identificació

Actors: Usuari identificat

Funció: Permetre tancar una sessió.

Descripció: El usuari queda des-identificat, i no es podran fer canvis ni consultes en nom seu.
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DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista rols

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de tots els rols del sistema 

Descripció:
S'obté un llistat amb la clau identificativa dels rols, i caselles de selecció amb tots els paràmetres definits 
al sistema. Es podran modificar tants paràmetres com sigui necessari. Es podrà eliminar rols. Es podrà 
afegir un rol.

Referencies: D'extensió: Crear rol, modificar rol, esborrar rol

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear rol

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir un rol al sistema 

Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu al rol, i seleccionar dels permisos quins tindrà assignats els 
usuaris amb aquest rol.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar rol

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'un rol 

Descripció: Permet variar les dades d'un rol, aquests canvis es propaguen als usuaris, es a dir, en el moment del 
canvi, tots els usuaris d'aquest rol adquireixen aquests permisos.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra rol

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar un rol del sistema

Descripció:

Un cop seleccionat el rol que es vol eliminar, el sistema marca a tots els usuaris d'aquell rol com a 
inactius, no els esborrar per evitar inconsistència de les dades de facturació. El sistema NO esborra el 
rol, també el marca com inactiu, ja que si no, també crearia una inconsistència amb tots els registres 
d'usuaris amb aquest rol.

Referencies: D'extensió: 

D'inclusió: Esborra usuari
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DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista usuaris

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de tots els usuaris del sistema 

Descripció: S'obté un llistat amb la clau identificativa dels usuaris, el rol que tenen, permetent seleccionar-ne un per 
veure'n un detall per modificar-la, o eliminar-lo. A més es permetrà afegir-ne.

Referencies: D'extensió: Crear usuari, modificar usuari, esborrar usuari

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear usuari

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir un usuari al sistema 

Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu, DNI o CIF, nom fiscal (si en té), etc. i assignar-hi un rol dels 
existents.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar usuari

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'un usuari 

Descripció:
Permet variar les dades d'un usuari, normalment un usuari podrà variar les seves pròpies dades, com ara 
la contrasenya, però també es pot evitar. També permet activar (sempre que el seu rol sigui actiu) o 
desactivar un usuari.

Referencies: D'extensió: Canvi de contrasenya

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra usuari

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar un usuari del sistema

Descripció:
Un cop seleccionat el usuari que es vol eliminar, el sistema el marca a inactius, no l'esborra per evitar 
inconsistència de les dades de facturació. Les factures d'aquest usuari es mantenen com actives. En 
cas de tenir factures pendents de cobrament, no es permetrà l'eliminació.
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DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Canvi de contrasenya

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades de contrasenya d'un usuari 

Descripció: Permet variar les dades de codi contrasenya d'un usuari.
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− Aquells que afecten als recursos que gestiona l'empresa i les ofertes 
d'aquests:

−

−

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista recursos

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de tots els recursos del sistema 

Descripció: S'obté un llistat amb la clau identificativa dels recursos, permetent seleccionar-ne un per veure'n un 
detall i modificar-lo, o eliminar-lo. A més es permetrà afegir-ne.

Referencies: D'extensió: Crear recurs, modificar recurs, esborrar recurs

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear recurs

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir un recurs al sistema 

Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu al recurs, assignar-hi una secció, preu, i comentari explicatiu. 
El servei s'afegeix automàticament a la web.
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DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar recurs

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'un recurs

Descripció:
Per variar les dades d'un recurs, l'usuari pot variar qualsevol dada del recurs, excepte el identificador. 
Ara bé, aquest canvi  es trasllada a les factures que han utilitzat el recurs en fins aquell moment. A la 
web s'aplica el canvi automàticament.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra recurs

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar un recurs

Descripció:
Un cop seleccionat el recurs a eliminar, el sistema NO l'esborra, el marca com inactiu. Això es, per evitar 
inconsistència en les facturacions anteriors. Aquest canvi s'aplica directament als recursos oferts de la 
web i les ofertes d'aquest recurs també es marquen com inactives.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista seccions

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de totes les seccions del sistema 

Descripció: S'obté un llistat amb la clau identificativa de les seccions, permetent seleccionar-ne una per veure'n un 
detall i modificar-la, o eliminar-la. A més es permetrà afegir-ne.

Referencies: D'extensió: Crear secció, modificar secció, esborrar secció

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear secció

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir una secció al sistema 

Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu a la secció, i una descripció.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar secció

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Projecte Final de Carrera .NET – UOC ETIG 2012 15



Projecte .NET: Xiquiparc de Reus Jordi Pérez Bayerri

Funció: Permetre variar les dades d'una oferta

Descripció: Permet variar les dades d'una secció. 

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra secció

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar una secció

Descripció: Un cop seleccionat la secció a eliminar, el sistema només la marca com inactiva. També marca com 
inactius tots els recursos d'aquella secció. Els canvis es donen automàticament a la web.

Referencies: D'extensió: 

D'inclusió: Esborra recurs

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista ofertes

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de totes les ofertes del sistema 

Descripció: S'obté un llistat amb la clau identificativa de les ofertes, permetent seleccionar-ne una per veure'n un 
detall i modificar-la, o eliminar-la. A més es permetrà afegir-ne.

Referencies: D'extensió: Crear oferta, modificar oferta, esborrar oferta

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear oferta

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir una oferta al sistema 

Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu a la oferta, recurs sobre la que s'aplica, preu i dates d'inici i fi, 
a més d'una frase explicativa o publicitaria. Aquesta nova oferta apareixerà automàticament al web.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar oferta

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'una oferta

Descripció: Per variar les dades d'una oferta, l'usuari pot variar qualsevol dada de la oferta, ara bé, aquesta NO es 
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pot variar si ja ha estat facturada en algun moment, només es pot retirar. Aquesta oferta quedarà 
modificada automàticament al web.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra oferta

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar una oferta

Descripció: Per esborrar una oferta. Quedarà marcada com inactiva. Aquesta oferta quedarà esborrada 
automàticament al web.
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− Aquells que serveixen per gestionar la facturació:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar empresa

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre a un amb variar les dades de la empresa 

Descripció: Permet variar les dades de la empresa, nom, CIF, direcció, dades de contacte, etc. que s'estendran a 
la resta del sistema

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista tipus d'IVA

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de tots els tipus d'IVA registrats al sistema 

Descripció: S'obté un llistat amb la clau identificativa dels tipus d'IVA, permetent seleccionar-ne un per veure'n un 
detall i modificar-lo, o eliminar-lo. A més es permetrà afegir-ne.

Referencies: D'extensió: Crear tipus d'IVA, modificar tipus d'IVA, esborrar tipus d'IVA

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear tipus d'IVA

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir un tipus d'IVA 
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Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu al tipus d'IVA, assignar-hi una percentatge, i comentari 
explicatiu.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar tipus d'IVA

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'un tipus d'IVA

Descripció:
Per variar les dades d'un tipus d'IVA, l'usuari pot variar qualsevol dada, excepte el identificador. Ara bé, 
aquest canvi NO es trasllada a les factures que han utilitzat el tipus d'IVA en fins aquell moment, només 
a les que son en estat de pendent de cobrament.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra tipus d'IVA

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar un tipus d'IVA

Descripció:
Un cop seleccionat el tipus a eliminar, el sistema NO l'esborra, el marca com inactiu. Això es, per evitar 
inconsistència en les facturacions anteriors. Als recursos que el tenen assignat no se'ls estableix el tipus 
més alt. A les factures pendents de cobrament, se'ls canvia el tipus d'IVA al tipus més alt.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista tipus cobrament

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de tots els tipus de cobrament registrats al sistema 

Descripció: S'obté un llistat amb la clau identificativa dels tipus de cobrament, permetent seleccionar-ne un per 
veure'n un detall i modificar-lo, o eliminar-lo. A més es permetrà afegir-ne.

Referencies: D'extensió: Crear tipus de cobrament, modificar tipus de cobrament, esborrar tipus de cobrament

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear tipus de cobrament

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir un tipus de cobrament 

Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu al tipus de cobrament, i comentari explicatiu.

Projecte Final de Carrera .NET – UOC ETIG 2012 19



Projecte .NET: Xiquiparc de Reus Jordi Pérez Bayerri

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar tipus de cobrament

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'un tipus de cobrament

Descripció: L'usuari pot variar qualsevol dada. No tindrà implicació en la resta del sistema, només en la facturació a 
partir d'aquell moment.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra tipus de cobrament

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar un tipus de cobrament

Descripció: Un cop seleccionat el tipus a eliminar, el sistema NO l'esborra, el marca com inactiu. Això es, per evitar 
inconsistència en les facturacions anteriors. No es desactivarà cap tipus de Factura.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista factures

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de factures del sistema, podent aplicar filtres per facilitar una cerca.

Descripció: S'obté un llistat de factures segons els filtres aplicats.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Imprimir factura

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir una factura en format adequat per entregar als clients

Descripció:

S'obté per la impressora per defecte, un document que reflexa les dades d'una factura: dades de 
l'empresa emissora, dades del client, dades del productes facturats, com son el preu, el IVA aplicat, 
etc.

També s'inclou un apartat d'observacions.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear factura

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir una factura al sistema 
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Descripció: El sistema assignarà un identificador a la nova factura. El usuari haurà de assignar-hi un client, recursos i 
ofertes a facturar, import, tipus d'IVA,  estat del cobrament, etc.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar factura

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'una factura

Descripció:
Per variar les dades d'una factura, aquesta ha d'estar en estat de modificable. En qualsevol altre estat, 
no es permetrà el canvi. Permet afegir o esborrar recursos o ofertes sempre que la factura estigui en 
estat de modificable.

Referencies: D'extensió: Afegir recurs a factura, afegir oferta a factura, esborra recurs facturat, esborra oferta 
facturada

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear recurs facturat

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'una factura afegint un recurs

Descripció:

Quan un usuari ha emprat un recurs, aquest es pot afegir a una factura amb cobrament pendent 
d'aquest usuari. Es farà un control de la disponibilitat de recursos, si aquestos son controlables (entenem 
que hi ha recursos que es controlen de manera manual, com ara els refrescos, que no seran 
controlats). Es necessari el nom del usuari, el recurs emprat, la data d'inici i fi de l'ús.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra recurs facturat

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar un recurs d'una factura

Descripció: Un cop seleccionat el recurs facturat a eliminar, el sistema l'esborra de la factura. L'estat de la factura 
ha de ser de pendent de cobrament.
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Aplicació Web
L'aplicació web, pot ser dividida en tres grups de casos d'ús:
- Per la part dels usuari, es poden identificar o registra-se:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS

Nom: Identificació

Actors: Usuari no identificat

Funció: Permetre a un usuari identificar-se.

Descripció: Un usuari no identificat, aporta el seu nom d'usuari i un codi d'accés. El sistema verifica que coincideixi 
amb les seves dades. Facilita o denega l'accés i assigna els permisos associats al seu rol.

Referencies: D'extensió: Registre

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS

Nom: Registre

Actors: Usuari no identificat ni registrat

Funció: Permetre a un usuari registrar-se

Descripció: Un usuari no registrat, pot aportar les seves dades personals, un nom d'usuari i un codi d'accés i es 
registraran les seves dades. A partir d'aquell moment, l'usuari podrà identificar-se.
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- Aquells que afecten als continguts auto-editables:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear pàgina

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir una pàgina al web 

Descripció: L'usuari ha d'assignar un nom identificatiu a la pàgina, un nom identificatiu de la pàgina pel menú. La 
pàgina s'inserirà automàticament, però sense continguts. 

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modificar pàgina

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'una pàgina

Descripció: Per variar les dades d'una pàgina, l'usuari pot variar qualsevol dada de la pàgina. No es pot modificar 
la pàgina especial de Gestió.

Referencies: D'extensió: Modifica contingut, crea contingut.

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra pàgina

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar una pàgi
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Descripció: Per esborrar una pàgina. Aquest fet implica la eliminació total de tots els continguts que incloïa. Es 
demanarà confirmació abans de l'eliminació.

Referencies: D'extensió: 

D'inclusió: Elimina contingut

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear contingut

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre afegir un contingut a una pàgina

Descripció:
L'usuari ha de triar entre els diferents continents i, en funció d'aquests, omplir els paràmetres demanats. 
Aquesta es la via natural de creixement del web. L'ordre de situació del contingut a la pàgina 
dependrà dels paràmetres del continent i del paràmetre de posicionament del contingut a la pàgina.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Modifica contingut

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre variar les dades d'un contingut

Descripció: Per variar les dades d'un contingut, l'usuari només ha de reescriure ajustant els paràmetres al desitjat. 
Inclou el canvi de continent.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Esborra contingut

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre esborrar un contingut d'una pàgina

Descripció: Per esborrar un contingut. Aquest fet implica la eliminació total del contingut. Es demanarà confirmació 
abans de l'eliminació.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista continents

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de tots els continents que componen la web

Descripció: S'obté un llistat amb la clau identificativa dels continents.
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− Aquells que afecten a la gestió de reserves, llistats de recursos i factures:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista ofertes

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de les ofertes

Descripció: S'obté un llistat amb les ofertes no caducades i actives del sistema amb la seva frase comercial. Es 
permetrà seleccionar-ne una i fer la reserva, que es gravarà en una factura en estat pendent.

Referencies: D'extensió: Crear reserva oferta

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear reserva oferta

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre reservar o contractar una oferta publicada a la web 

Descripció:

L'usuari haurà polsat sobre una oferta del seu interès. El client haurà de confirmar. Les ofertes no es 
podran modificar ni cancel·lar per web. Si el usuari té una factura en estat pendent, s'afegirà com a 
oferta facturada, si no, es crearà una nova factura en estat pendent.  Es farà un control de la 
disponibilitat de oferta, si aquesta es controlable (entenem que hi ha recursos que es controlen de 
manera manual, com ara els refrescos, que no es controlen). 

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista recursos
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Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat dels recursos

Descripció: S'obté un llistat amb els recursos disponibles, amb preu, disponibilitat, etc. L'usuari pot seleccionar una 
data i triar-ne diversos.

Referencies: D'extensió: Crear reserva recursos

D'inclusió:

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Crear reserva recurs

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre reservar o contractar un recurs publicat a la web 

Descripció:
L'usuari haurà polsat sobre un recurs del seu interès i triat una data. El client haurà de confirmar. Si el 
usuari té una factura en estat pendent, s'afegirà a aquesta, si no, es crearà una nova factura en estat 
pendent.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Consulta disponibilitat

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre saber si un recurs té disponibilitat en una data

Descripció: L'usuari haurà polsat sobre un recurs del seu interès i triat una data, el sistema informarà de la 
disponibilitat i del preu del recurs. 

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista factures

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat dels recursos i ofertes contractats

Descripció: S'obté un llistat amb els recursos i ofertes contractats en qualsevol moment. S'informa del seu esta. Es 
pot seleccionar un i veure'n un detall.

DESCRIPCIÓ DE CAS D'ÚS
Nom: Llista reserves

Actors: Usuari identificat amb permisos per fer-ho

Funció: Permetre obtenir un llistat de les factures que inclouen recursos reservats

Descripció: S'obté un llistat amb les factures que tenen algún recurs reservat (amb data d'inici al futur)
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Diagrama d’arquitectura de l’aplicació i capes
El plantejament respon a la clàssica distribució per capes:

− Una capa de dades (BBDD SQL Server)

− Una capa de domini lògic de negoci (Framework Entity)

− Una capa de servei  (WCF)

− Una capa de presentació de dades (WPF i Silverlight) 

El sistema es compondrà d'un servidor de base de dades, un servidor web que 
servirà la aplicació Silverlight, un client d'escriptori WPF i remotament clients web.

El servidor web accedirà al servidor WCF, que com es capaç de gestionar serveis 
Silverlight i WPF, conté tots els recursos necessaris. En cada petició, es comprovarà 
el identificador de usuari amb un password en format MD5, amb el que contingui 
la base de dades. A més, es comprovarà si aquest usuari té els drets necessaris per 
fer l’acció. Només es comproven drets de creació, modificació i esborrat, i 
sempre s’autoritza els drets de lectura.

Les capes son independents i només interactuen amb la precedent i la posterior, 
de manera que qualsevol canvi, com a màxim, afectarà a 2 capes, la que la 
conté i la que segueix.
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Tant la aplicació WPF com la pàgina Silverlight segueixen l'esquema M-V-VM que 
permet desvincular una aplicació del Model (el esquema d'objectes), del View 
(l'esquema de interfície gràfica), mitjançant un ViewModel. Això permet que 
qualsevol canvi tant en el Model com en el View, no es traslladi a l'altra part, 
només s'hauran de fer petits canvis en el ViewModel. A més, permet la reutilització 
de l'estructura en altres aplicacions amb petits canvis.

La connexió entre el servidor WCF i la base de dades, es fa mitjançant el 
FrameWork Entity. Això permet desvincular l'origen de la persistència de dades del 
servidor d'aplicacions, ja que el FrameWork Entity podria llegir tant d'una base de 
dades, un arxiu XML, una fulla Excel, dades d'una web.... i això no afectaria per res 
la nostra aplicació WCF. 

A més, el FrameWork Entity es una catxé de dades, que redueix i optimitza el 
nombre de lectures sobre la base de dades, ja que les lectures i escriptures es fan 
sobre una copia que manté i actualitza el FrameWork Entity.

Projecte Final de Carrera .NET – UOC ETIG 2012 28



Projecte .NET: Xiquiparc de Reus Jordi Pérez Bayerri

Disseny de la BBDD
El sistema necessitarà de 14 taules en una base de dades.

També es podria implementar el sistema en 3 bases de dades, de manera que es 
sistema fos més escalable, una per la lògica de facturació, una per els continguts 
de la base de dades, i una tercera per la informació d'usuaris. Ara bé, en el nostre 
cas i per simplificar, he optat per la solució més senzilla.

Per la part de la informació d'usuaris, inicialment hi ha d'haver creat un usuari 
"admin" amb tots els drets actius, aquest usuari té el codi d'accés “admin”, un usuri 
“web”, amb només dret de creació d'usuaris, aquest es per inserir els usuaris 
registrats al web, i tres rols, admin, web i client. El rol administrador (admin) 
permetrà qualsevol modificació a la base de dades, el rol web permetrà només la 
creació d'usuaris, i el rol client només els drets que vinculen els usuaris. 
El sistema registrarà els canvis, guardant informació sobre qui i quan ha creat 
qualsevol element, i qui i quan ha fet la darrera modificació.

Es definiran les taules:

- Definir una taula “usuari" on s'identifiqui (id), el nom que servirà de login, el DNI o 
CIF, nom real o fiscal(si es empresa), el telèfon, la direcció postal, el codi postal, 
província, estat, el codi secret, el rol i observacions (pot ser null), usuari que l'ha 
creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera 
modificació, actiu.

- Definir "rol" pels diferents tipus d'usuaris (id), amb booleans respecte quines 
opcions seran visibles: modificar empresa (no es podran crear ni esborrar), crear 
usuari, esborrar usuari (un usuari no es pot esborrar, només desactivar), modificar 
usuari, crear reserva forana, modificar reserva forana, esborrar reserva forana (si 
encara no ha vençut), crear reserva pròpia, modificar reserva pròpia, esborrar 
reserva pròpia (si encara no ha vençut), crear recurs, modificar recurs, esborrar 
recurs (un recurs només es pot desactivar), crear secció, modificar secció, 
esborrar secció (una secció es pot desactivar però no esborrar), crear oferta, 
modificar oferta, esborrar oferta (una oferta només es pot desactivar), crear 
factura pròpia, modificar factura pròpia (durant el dia dels serveis a facturar), 
crear factura forana, modificar factura forana, afegir tipus de cobrament, 
modificar tipus de cobrament, esborrar tipus de cobrament (un tipus de 
cobrament només es pot desactivar), afegir IVA, modificar IVA, esborrar IVA 
(només es pot desactivar), afegir contingut, modificar contingut, esborrar 
contingut, crear pàgina, modificar pàgina, esborrar pàgina, crear nou tipus de 
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continent, modificar tipus de continent, esborrar tipus de continent, crear, 
modificar i esborrar (desactivar) rols, usuari que l'ha creat, data de creació, usuari 
que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera modificació

Per la part de la gestió de lògica de facturació, es necessitaran:

- Definir una taula "empresa", on es reflecteixin les dades de facturació de la 
nostra empresa: CIF de la empresa (id), nom fiscal, nom comercial, referencia a 
logotip, telèfon 1, telèfon 2 (pot ser null), telèfon 3 (pot ser null), fax (pot ser null), 
correu electrònic, direcció web, altra informació electrònica, direcció postal, codi 
postal, població, provincià, estat, dades de registre mercantil (llibre x, tom y), nom 
del gerent (pot ser null), comentaris (pot ser null), usuari que l'ha creat, data de 
creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera modificació

- Definir "recurs": amb codi identificació (id), nom, actiu, secció, descripció (pot ser 
null), preu (sense IVA), quantitat total, disponiblitat controlable, tipus d'IVA 
aplicable, usuari que l'ha creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en 
darrer terme, data de darrera modificació

- Definir "secció": amb codi identificació (id), nom, actiu, descripció (pot ser null). 
Per exemple: secció bar, secció espais, secció servei animació, secció 
complements festa, secció serveis externs (pastissos, etc.), usuari que l'ha creat, 
data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera 
modificació

- Definir "factura": amb un id de la factura, data de cobrament de la factura, 
activa, usuari client de la factura, import de pagament a compte, si la factura es 
modificable o ja està tancada, forma de cobrament de la factura, client (pot ser 
null), usuari que l'ha creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer 
terme, data de darrera modificació

- Definir taula "recurs facturat": amb id del recurs, import del recurs (s'ha de 
registrar ja que pot ser variable o una oferta), percentatge de l'iva aplicat (ja que 
pot ser variable), data del servei, quantitat de recurs disposat, usuari que l'ha 
creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera 
modificació

- Definir taula "oferta facturada": amb id de la oferta, import de la oferta (s'ha de 
registrar ja que pot ser variable o una oferta), percentatge de l'iva aplicat (ja que 
pot ser variable), data del servei, quantitat de oferta disposat, usuari que l'ha 
creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera 
modificació
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- Definir taula "oferta": amb id de la oferta, id del recurs afectat, unitats de recurs 
de la reserva, preu total de la oferta (sense iva), data d'inici de la oferta, data de 
fi de la oferta, usuari que l'ha creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en 
darrer terme, data de darrera modificació

- Definir taula "tipus IVA" ja que aquest pot ser variable en funció del servei: id 
(general, especial, reduït, exempt), actiu, percentatge a aplicar, observacions, 
usuari que l'ha creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, 
data de darrera modificació

- Definir taula "cobrament": que tingui un id, actiu, una descripció, usuari que l'ha 
creat, data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera 
modificació. Exemples de tipus de cobrament son: pendent, comptat, targeta, 
transferència, xec,...

Pel que fa a la web auto-editable, serà necessària una nova base de dades, amb 
les següents taules:

- Taula de "continent": necessitarem un nom únic identificador (id), la mesura en 
píxels d'amplada, la mesura en píxels d'alçada, una cadena XAML amb 
informació predefinida que després s'editarà, observacions, usuari que l'ha creat, 
data de creació, usuari que l'ha modificat en darrer terme, data de darrera 
modificació. Exemples de continents poden ser: text curt, text ample,  imatge 
240x120, widget Twitter, vídeo, etc.

- Llistat de "contingut": un id, el tipus de continent (que definirà la dimensió), una 
cadena XAML amb la informació a mostrar, pàgina a la qual pertany, 
observacions, id de l'usuari que l'ha creat, data de creació, id de l'usuari que l'ha 
modificat en darrer terme, data de la darrera modificació

- Llistat de "pàgina": el nom de la pàgina, el text del menú que la referenciarà, 
clau numèrica que representa l'ordre de la pàgina al menú (id), observacions, id 
de l'usuari que l'ha creat, data de creació, id de l'usuari que l'ha modificat en 
darrer terme, data de la darrera modificació

Això es correspon al següent gràfic:
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Diagrama de Classes
El diagrama de classes divideix l'estructura de classes en 4 carpetes. Aquesta 
separació respon a que cada carpeta es un subsistema que es pot desenvolupar 
separadament i fins i tot, es pot reutilitzar en altres projectes. Les carpetes son 
usuaris, facturació, web i recursos. Per simplicitat i facilitat de lectura, s'ometen 
gran part de les connexions entre les classes i es mostren només les principals.
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Facturació

Usuaris Recursos

Web

-_estat_cobrament : string
-_descripcio : string
-_actiu_cobrament : bool
-_usuari_crea_cobrament : string
-_usuari_mod_cobrament : string
-_data_crea_cobrament : DateTime
-_data_mod_cobrament : DateTime

Cobrament

-LListaContextDades()
-ContextDAO()
-CrearContextDades()
+ContextDades()
+BorrarContext()
+Registrar()

-_LListaContextDades : Dictionary<string,XiquiparcsReunits_DAO.xiquiparcEntities>
ContextDAO

-_id_continent : string
-_amplada : int
-_alcada : int
-_xaml : string
-_observacions : string
-_usuari_crea_continent : string
-_usuari_mod_continent : string
-_data_crea_continent : DateTime
-_data_mod_continent : DateTime

Continent

-_id_contingut : int
-_id_continent : string
-_id_pagina : int
-_titol : string
-_xaml : string
-_observacions : string
-_usuari_crea_contingut : string
-_usuari_mod_contingut : string
-_data_crea_contingut : DateTime
-_data_mod_contingut : DateTime

Contingut

-_NIF : string
-_nom_fiscal : string
-_nom_comercial : string
-_logotip : byte[]
-_telefon1 : string
-_telefon2 : string
-_telefon3 : string
-_fax : string
-_correu_electronic : string
-_direccio_web : string
-_altra_info : string
-_direccio_empresa : string
-_codpos_empresa : int
-_poblacio : string
-_provincia : string
-_estat : string
-_dades_mercantils : string
-_nom_gerent_empresa : string
-_comentaris : string
-_usuari_crea_empresa : string
-_usuari_mod_empresa : string
-_data_crea_empresa : DateTime
-_data_mod_empresa : DateTime

Empresa

-_id_factura : string
-_estat_cobrament : string
-_a_compte : decimal
-_modificable : bool
-_usuari_factura : string
-_data_cobrament : DateTime
-_descripcio : string
-_actiu_factura : bool
-_usuari_crea_factura : string
-_usuari_mod_factura : string
-_data_crea_factura : DateTime
-_data_mod_factura : DateTime

Factura

-_id_oferta : string
-_descripcio : string
-_import_unitari : decimal
-_id_recurs : string
-_quantitat_ofertada : int
-_data_inici_oferta : DateTime
-_data_fi_oferta : DateTime
-_actiu_oferta : bool
-_usuari_crea_oferta : string
-_usuari_mod_oferta : string
-_data_crea_oferta : DateTime
-_data_mod_oferta : DateTime

Oferta

-_nom_pagina : string
-_text_menu : string
-_id_pagina : int
-_observacions : string
-_usuari_crea_pagina : string
-_usuari_mod_pagina : string
-_data_crea_pagina : DateTime
-_data_mod_pagina : DateTime

Pagina

-_id_recurs : string
-_id_seccio : string
-_descripcio : string
-_preu : decimal
-_nom_IVA : string
-_quantitat : int
-_disponibilitat_controlable : bool
-_actiu_recurs : bool
-_usuari_crea_recurs : string
-_usuari_mod_recurs : string
-_data_crea_recurs : DateTime
-_data_mod_recurs : DateTime

Recurs
-_nom_rol : string
-_acces_escriptori : bool
-_modifica_empresa : bool
-_usuari : string
-_rol1 : string
-_reserva : string
-_reserva_forana : string
-_recurs : string
-_seccio : string
-_oferta : string
-_factura : string
-_factura_forana : string
-_cobrament : string
-_tipus_IVA : string
-_pagina : string
-_continent : string
-_contingut : string
-_actiu_rol : bool
-_usuari_crea_rol : string
-_usuari_mod_rol : string
-_data_crea_rol : DateTime
-_data_mod_rol : DateTime

Rol

-_id_seccio : string
-_actiu_seccio : bool
-_descripcio_seccio : string
-_usuari_crea_seccio : string
-_usuari_mod_seccio : string
-_data_crea_seccio : DateTime
-_data_mod_seccio : DateTime

Seccio

-_nom_IVA : string
-_percentatge : decimal
-_observacions : string
-_actiu_IVA : bool
-_usuari_crea_IVA : string
-_usuari_mod_IVA : string
-_data_crea_IVA : DateTime
-_data_mod_IVA : DateTime

TipusIVA

-_id_usuari : string
-_nom_usuari : string
-_NIF_usuari : string
-_nom_fiscal_usuari : string
-_telefon1 : string
-_telefon2 : string
-_movil : string
-_fax : string
-_direccio : string
-_poblacio : string
-_codpos : int
-_provincia : string
-_estat : string
-_pwd : string
-_observacions : string
-_actiu_usuari : bool
-_nom_rol : string
-_usuari_crea_usuari : string
-_usuari_mod_usuari : string
-_data_crea_usuari : DateTime
-_data_mod_usuari : DateTime

Usuari

-Fin1 1

-Fin2 *

-Fin3

1

-Fin4

*

Fin1 Fin2

Fin3
Fin4

Fin5

Fin6

Fin7

Fin8

Recurs_facturat

*

-Fin5

*

-Fin6

Fin9

Fin10

Fin11

Fin12

-_Cobrament : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Cobrament>
-_Continent : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Continent>
-_Contingut : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Contingut>
-_Empresa : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Empresa>
-_Factura : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Factura>
-_Oferta : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Oferta>
-_Oferta_facturada : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Oferta_facturada>
-_Pagina : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Pagina>
-_Recurs : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Recurs>
-_Recurs_facturat : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Recurs_facturat>
-_Rol : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Rol>
-_Seccio : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Seccio>
-_TipusIVA : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.TipusIVA>
-_Usuari : ObjectSet<XiquiparcsReunits_DAO.Usuari>

xiquiparcEntities
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Aquestes classes defineixen la capa de domini lògic.

Totes les classes hereden d'Entity Object. Aquesta classe definirà un contracte de 
servei, de manera que farà les funcions de implementació del servei d'accés a 
dades per al servei de presentació, o sigui, que mitjançant aquests objectes, i 
amb els accessos a l'aplicació WCF, les aplicacions client podran accedir als 
objectes creats a partir de la base de dades, sent cada capa aïllada de l'anterior 
i la següent. Aquestes classes defineixen la capa d'implementació de servei.

Per altra banda, una classe ContextDAO serà qui implementarà el contracte de 
context de dades, que el vincularà amb el Framework Entity, independent de 
l'origen de dades: si canviem l'origen de dades d'una base de dades a un arxiu 
XML, o un arxiu Excel, o una lectura d'unes dades d'Internet, o un altre sistema 
gestor de base de dades, podríem fer el canvi sense haver de modificar res en la 
nostra aplicació. Aquesta capa correspon al contracte de dades.

Les interfícies gràfiques WPF i Silverlight, correspondran a la darrera capa, la de 
presentació. Així es podria afegir qualsevol sistema més sense haver d'intervenir en 
les demés classes: interfícies en mode text, aplicacions Windows Phone, pàgines 
ASP, aplicacions WinForms, etc.

Així doncs, aquesta representació de classes apareix 3 cops en el projecte: 

− En la base de dades, de manera persistent.

− En el Framework Entity, d'on el programa servidor llegirà les dades i que 
suposa una capa intermitja amb la base de dades.

− En les aplicacions client, ja que aquestes tenen la seva particular versió 
d'aquestes classes amb funcionalitats especialitzades. 
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Disseny de la interfície d'usuari
En la interfície d'usuari tenim les dues vessants d'escriptori i web.

La idea de base, es que la interfície sigui simple, clara i que permeti en un màxim 
de 2 pulsacions arribar a qualsevol recurs. Per això, en ambdós vessants, la 
utilització d'un menú es la manera principal d'interactuar per arribar al punt 
desitjat.

Un cop seleccionat un apartat de menú, la finestra principal dibuixarà el 
contingut de la part seleccionada.

Només utilitzo finestres per mostrar error, o per demanar informació limitada a 
l'usuari.

A nivell de desenvolupament:

− Les interfícies d’usuari segueixen el patró de disseny Model-View-ViewModel 
(MVVM). Per fer-ho s’han requerit la utilització de llibreries externes, les 
llibreries Prism, que creen els DelegateCommand, comandes que permeten 
a classes fora del code behind interaccionar amb el codi XAML. A més, 
permeten crear una classe Locator, que inicialitza els DataContext 
assignant-los a un ViewModel concret.

− Tota la interfície d’usuari, tant la WPF com la Silverlight, està preparada per 
la internacionalització (i18n), ja que llegeixen d’una arxiu XML, 
concretament s’implementa sota un Resource XML, tota la part de 
visualització de text. D’aquesta manera, per traduir o modificar el text 
mostrat, simplement haurem de modificar aquest arxiu Strings.resx, fins i tot, 
amb el codi ja compilat.

A continuació mostro les principals finestres d'interacció del usuaris. No les 
represento totes per raons d'espai, només les principals.
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Finestres de l’aplicació d’escriptori
Identificació

Il·lustració 1: Inicialment, només es podrà identificar, sortir de l'aplicació o veure la informació de 
l'empresa i el desenvolupador. 

− Des d’Inici pot sortir de l’aplicació, i identificar-se.

− Des de Sobre pot veure informació genera. Així:

− Podrà veure les dades de l'empresa.

− Podrà veure les dades del desenvolupador.
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Inici

− Il·lustració 2: Principal. Un cop identificat, i si té els drets corresponents, l'usuari té accés a 
tots els serveis de l'aplicació mitjançant el menú:

− Des d’Inici pot sortir de l’aplicació, i desidentificar-se sense tancar-la.

− Des de Usuaris pot modificar les dades de l’usuari identificat, veure el llistat complert 
d’usuaris, i veure el llistat complert de rols (drets) dels usuaris. Així:

− Podrà modificar les seves dades.

− Podrà afegir, modificar o esborrar qualsevol usuari del sistema, si té els drets 
corresponents.

− Podrà afegir, modificar o esborrar qualsevol rol (drets dels usuaris), si té els drets 
corresponents.

− Des de Facturació podrà crear i modificar factures. Així:

− Podrà crear una nova factura a qualsevol usuari.

− Podrà veure un llistat complert de factures, i filtrar segons uns criteris. Així també podrà 
afegir o modificar les ja existents.
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− Podrà seleccionar una factura i imprimir-la.

− Podrà veure un llistat dels diferents estats de cobrament de les factures, i podrà afegir-
ne, modificar-ne o esborrar-ne.

− Podrà veure un llistat dels diferents tipus d’IVA a aplicar a les factures, i crear-ne o 
modificar-ne en funció de les seves necessitats. 

− Podrà modificar les dades generals de l’empresa.

− Des de Recursos podrà crear i modificar recursos i ofertes. Així:

− Podrà veure un llistat de tots els recursos i filtrar-los segons les seccions a les quals 
pertanyen (per exemple Bar, Serveis Externs, Sales, ....). Així podrà modificar, crear o 
esborrar recursos.

− Podrà veure un llistat de totes les seccions, i modificar-les, afegir-ne o esborrar-ne.

− Podrà veure un llistat d’ofertes del sistema. També podrà afegir-ne, modificar-ne o 
esborrar-ne.

Crear o modificar usuari

Il·lustració 3: Modifica l'Usuari seleccionat: 

L'usuari pot modificar les dades, 
incloent el rol assignat. La 
majoria de camps son 
obligatoris, excepte els marcats 
com opcionals.

Els rols assignen diferents 
capacitats als usuaris. Per tant, 
estigui segur dels drets que 
dona un rol, abans d'assignar-lo 
a un usuari.
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Llista Usuaris

Il·lustració 4: Llista Usuaris: 

Es llistaran tots els usuaris, podent 
filtrar-los per rol. Es podrà afegir, 
modificar o eliminar usuaris.

Crear o modificar rol

Il·lustració 5: Modificació de rol

Obtindrà un detall de les 
característiques del rol, o bé, si 
s'ha triat crear un de nou, amb 
tots els drets en blanc. Podrà 
modificar els drets, i assignar un 
nom al rol (que no ha d'existir 
prèviament)
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Llista Factures

Il·lustració 6: Llista Factures: 

Es llistaran totes les factures, podent 
filtrar-les per client, recurs que inclouen o 
estat de la factura. Es podrà afegir o 
modificar factures. Seleccionant del 
desplegable un usuari, un estat de 
cobrament o un recurs, es filtrarà la llista i 
es reduirà per facilitar la selecció. 
Seleccionant-ne una i prement el botó 
corresponent, podrà modificar-la.

Crear o modificar Factura
Il·lustració 7: Modifica una Factura: 

Aquesta pàgina ens permet crear 
una nova factura o modificar una ja 
existent, pot modificar una 
descripció, definir si es modificable o 
deixar-la tancada. Pot variar el client 
assignat, i l'estat de cobrament. Es 
mostrarà la suma de l'import de la 
factura i podrà definir si el client ha 
deixat algun import a compte, no es 
permetrà que el a compte sigui 
superior al total. També podrà 
incloure, la data d'aquest a compte.

En la creació d'una factura, no es 
podrà afegir recursos ni ofertes, per 
fer-ho, accepti els canvis i la 
visualitzarà al llistat, podent, llavors, 
afegir ofertes i recursos. Se li ofereix la 
possibilitat d'imprimir-la. En aquest 
cas, es selecciona la impressora per 
defecte.
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Afegir Recurs Facturat

Il·lustració 8: Crea Recurs o Oferta Facturada

Un cop seleccionada una factura, es 
pot afegir un recurs, o bé una oferta. Per 
fer-ho, triï la opció, en aquell moment 
s'activarà el desplegable i podrà elegir 
el recurs o la oferta. Introdueixi la 
quantitat que vol utilitzar.

Depenent del recurs o del recurs 
associat a l'oferta, podrà triar una data i 
hora de fi de l'ús. Això és en funció de si 
el recurs és un servei per hores.

En aquest cas, també podrà triar en fer 
una reserva, on haurà de també 
d'incloure la data i hora d'inici.

La pàgina informarà del preu, calcut a 
partir de la quantitat i del nombre 
d'hores.

Modifica Empresa

Il·lustració 9: Modifica Empresa: 

Si l'usuari, té els drets 
corresponents, es podran 
modificar les dades de la nostra 
empresa. Hi ha una sèrie de 
dades obligatòries i altres 
opcionals.

Les dades aquí reflectides seran 
vinculades a la web i a les 
factures i albarans.
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Llista Recursos

Il·lustració 10: Llista Recursos: 

Es llistaran tots els recursos, 
podent filtrar-los per secció. Es 
podrà afegir, modificar o 
eliminar recursos. 

Crear o modificar un Recurs

Il·lustració 11: Modificar Recurs: 

Permet crear un nou recurs. Els 
canvis es vincularan directament 
al web.

Tots els camps, excepte la 
descripció, son obligatoris.
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Llista Ofertes

Il·lustració 12: Llista Ofertes: 

Es llistaran totes les ofertes, podent 
filtrar-los per recursos. Es podrà afegir, 
modificar o eliminar ofertes. 

Crear o modificar una Oferta

Il·lustració 13: Modifica Oferta: 

Permet a l'usuari modificar 
una oferta ja creada o 
crear-ne una de nova.

En aquest darrer cas, el 
identificador estarà en 
blanc.

Aquests canvi vincularà 
automàticament a la web.
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Format de factures i albarans
Quan visualitzem una factura, tenim l'opció d'imprimir-la. El document s'enviarà per la impressora 
definida per defecte al sistema.

El document pot ser una factura o un albarà.

Un albarà reflexa l'estat d'un conjunt de reserves o serveis però ampliable o modificables ja que no 
estan tancats. Per tant, els recursos poden haver estat disposats o poden estar reservats. Les dates, 
per tant poden ser del futur.

En canvi,  una factura (document) reflexa l'estat d'un conjunt de reserves o serveis ja disposats i no 
modificables ja que estan tancats. Per tant, no hi pot haver reserves del futur.

Il·lustració 14: Un albarà 
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Entorn web
L'aplicació web es crea amb la idea de ser un aparador dels serveis que ofereix l'empresa.

Per això, la seva principal missió es ensenyar les diferents activitats que es poden realitzar en un 
entorn agradable.

Els usuaris podran:

o Visualitzar els recursos i serveis oferits.

o Consultar la disponibilitat d'un recurs en qualsevol dia.

o Veure la informació autoeditable que els administradors podran inserir al web.

o Consultar les ofertes.

o Registrar-se com a clients, i un cop registrats, reservar sales i espais, i veure el llistat de factures i 
reserves que té contractades.

Els administradors, a més:

o Podran crear tants apartats com vulguin, inserint la informació que creguin oportuna.
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Finestres de l’aplicació web
Pàgina inicial

Il·lustració 15: Pàgina principal de la web 

Aquesta es la finestra principal.

A la part superior dreta, pot registrar-se o identificar-se, un cop registrat.

A la part superior central, es té accés als diferents apartats:

o Home: Finestra principal inicial.

o Serveis i ofertes: Pot visualitzar una llista de serveis i ofertes i pot consultar la disponibilitat i un 
petit resum de les característiques.

o Zona de continguts editables: es una zona variable, on pot trobat en tot moment les darreres 
novetats del Xiquiparc, els tallers, les sortides, etc.

o Contacte: per localitzar-nos i tindre una comunicació senzilla.
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Pàgina de contacte

Il·lustració 16: Pàgina de contacte

La pàgina de 
contacte, permet 
localitzar la ubicació 
del Xiquiparc. També 
pot accedir a 
telèfons, correus, 
Facebook, etc. que li 
suposen una manera 
complementària 
d'accedir a la nostra 
empresa.

Pàgina de serveis i ofertes

Il·lustració 17: Serveis i ofertes amb usuari sense identificar

Es llista el conjunt de 
serveis que ofereix la 
empresa, amb un petit 
comentari de cada 
recurs. A més, es llistarà 
el conjunt d'ofertes 
actives.

Fins que l'usuari no 
s'identifiqui, no es 
podrà fer una reserva.
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Finestra de disponibilitat

Il·lustració 18: Consulta de disponibilitat

Per consultar la disponibilitat d'un recurs, només ha de triar el botó “Disponibilitat”. En una finestra 
podrà triar el dia del qual està interessat, i veure quantes reserves hi ha aquell dia.

Finestra de registre

Il·lustració 19: Registre de nou usuari

Si el que vol es registrar-se, només 
ha de triar el vincle “No està 
registrat?” per obtindre aquesta 
finestra.

Es necessari omplir la majoria de 
camps, excepte aquells marcats 
com opcionals.

Un cop fet, ja por identificar-se des 
de l'apartat corresponent.
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Pàgina de gestió de continguts

Il·lustració 20: Continguts autoeditables

Un cop s'ha identificat, i si té els drets 
corresponents, podrà llistar els 
continguts de la web. 

Podrà afegir o esborrar pàgines, 
introduint el nom de la pàgina al 
menú i al títol.

Per cada pàgina, podrà afegir o 
esborrar continguts, que es 
mostraran un darrere de l'altre en la 
pàgina. Ho ha de fer en codi XAML, 
definint el contenidor. Només es 
permeten característiques del tipus 
característica=”selecció”.

Pàgina de consulta de factures

Il·lustració 21: Consulta de factures i reserves

Si un usuari té reserves 
o factures, pot consultar 
el llistat mitjançant la 
web. Ara bé, no les 
podrà imprimir.
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Desenvolupament
En el procés de desenvolupament, s'ha utilitzat els següent programari:

− Microsoft Windows 7 Professional (6.1.7601) com a sistema operatiu base.

− LibreOffice 3.4.3: Per l'edició i maquetació dels textos.

− Microsoft Visio 2010: Per la creació dels diagrames de Casos d'ús, 
infraestructura, i del diagrama de la base de dades, i del codi SQL gracies 
al complement forwardengineer (http://forwardengineer.codeplex.com/ ).

− Microsoft Project 2010: Per la planificació de tasques i organització 
temporal.

− Microsoft SQL Server 2012 com a motor de base de dades.

− SQL Server Management Studio 11.0.2100.60 per la inserció del codi SQL i 
control de la base de dades. 

− Microsoft Expression Blend 4 per la maquetació i desenvolupament de gran 
part de la interfície d'usuari.

− Microsoft Expression Web 4 per la maquetació de la pàgina Silverlight, 
després s'adaptaria aquest format per Silverlight.

− Microsoft Internet Explorer 9.0.8112.16421 per la navegació d'Internet i el test 
de l'aplicació Silverlight.

− Google Chrome 19.0.1084.52 m per la navegació d'Internet i el test de 
l'aplicació Silverlight.

− Adobe Reader 9 per la lectura d'arxius PDF.

− Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate com a eina principal del 
desenvolupament.
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Avaluació de costos
En la avaluació dels costos d'aquesta solució, podem diferenciar clarament 3 
conceptes diferenciats:

– Costos de desenvolupament: son tots aquells costos vinculats al 
desenvolupament de la solució, la despesa es realitza fora de la ubicació 
del local del Xiquiparc. Estimats en un programador 2 mesos a temps 
complert.

– Costos d'implantació: son tots aquells costos que es vinculen des de el 
moment en que es decideix implantar la solució fins que està en un 100% 
implantada. 

– Costos de maquinari i programari: com s'implanta una nova estructura de 
maquinari, s'haurà de reflectir aquestes despeses.

Segons aquest càlcul, la despesa total del desplegament de la nova estructura, 
incloent programació, maquinari i formació, ascendeix a 11.175€.

El manteniment de la solució anual, sense millores de la solució, només 
actualitzacions de seguretat, solució de bugs, etc. suposa 3.200€ anuals.

Els càlculs es fan en quant es suposa un cost per hora del tècnic de 25€.
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DESPESES
TIPUS CONCEPTE DETALLS CALCUL TOTAL

Inicial Despeses de desenvolupament 42 dies x 8h x 25€/h 8.400,00 €

Inicial 3h x 25€/h + 10h x 25€/h 325,00 €

Inicial Maquinari i programari 2.450,00 €
11.175,00 €

TIPUS CONCEPTE DETALLS CALCUL TOTAL
Costos Anuals

Anual Despeses salarials de revisions, actualitzacions i manteniment de la solució 2.400,00 €

Anual Costos d'actualització de les llicencies 800,00 €
3.200,00 €

Costos Inicials
Les despeses de desenvolupament son: 1 programador dedicant 2 messos de anàlisi 
i planificació, disseny, programació, testing

Costos d'implantació

Els costos de implantació de les solucions en quan a costos de personal, per sistema, 
son:
Un procés d'implantació per muntar el servidor:
1 tècnic intern responsable de sistemes 3 h.
Un procés d'implantació a producció de 1 setmana (junt al procés de prova)  1 responsable 
intern 10h.
 
Estimo la adquisició de 1 servidors amb al menys 4 processadors. El servidor també 
inclourà un bus d'emmagatzemament massiu. També es necessari un nou equip 
principal d'escriptori, pot ser senzill, juntament amb una impressora de tinta. També es 
planteja canvi de router i adquisició d'un SAI

1500€ pel servidor + 500€ 
pel ordinador + 150 pel 
router + 300 pel SAI

Hi haurà un equip de 2 persones dedicades a la gestió i manteniment del sistema:
Un responsable de software, i un responsable de hardware, de tipus tècnic informàtic. La 
dedicació serà del 4h al mes.

2 persones x 4h x 12 mesos 
x 25€/h

Cada cert temps, apareixen millores al sistema de programari que s'han 
d'implementar, això pot requerir l'ajut de tècnics especialistes. Així mateix, també 
poden haver problemes que els nostres tècnics no puguin resoltes (solucionar bugs, o 
incrementar les prestacions via ampliacions de software).
Tots aquests canvis, es poden asumir en la necessitat de 4 dies a l'any de treball.

1 persona x 4 dies x 8h x 
25€/h
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Tasques per fer
Vistos els canvis fets, i tot i que el projecte compleix els requisits establerts, hi ha 
una sèrie de millores que afegirien funcionalitats, o farien més senzill l'ús i 
l'administració. Aquest es un conjunt  d'aquestes tasques.

Utilització de codi XAML en la web auto-editable
Aquest plantejament, que s'ha triat per la senzillesa de desenvolupament, implica 
que l'usuari ha de tenir coneixments de programació XAML, això deixa totalment 
de banda a l'usuari tipus al qual va destinada la solució. Per tant, s'hauria de 
replantejar aquesta solució.

Notificar recursos facturats en oferta
En els llistats de recursos facturats, l'usuari no pot identificar si un recurs s'ha utilitzat 
o reservat en oferta o en preu normal. Tampoc es possible afegir un recurs en 
oferta i en la mateixa factura, el mateix recurs en preu normal. Això es podria 
implementar amb una herència de la classe Recurs_facturat.

Modificacions dels continents de la web
El sistema de persistència està preparat per modificacions en els continents, però 
l'aplicació web Silverlight no implementa l'opció, tampoc l'aplicació  d'escriptori 
gestiona els drets sobre continents.

Drets sobre visualització 
L'aplicació defineix drets de creació, modificació i esborrat sobre totes les taules, 
però qualsevol usuari pot visualitzar la totalitat de les dades. Es podria crear els 
drets a la base de dades i evitar les consultes si no es té el dret corresponent. A 
nivell de l'aplicació  d'escriptori, el menú hauria de controlar aquests drets i no 
donar les opcions no disponibles.

Exportació a Excel de taules
En el desenvolupament es desestima aquesta característica, però es relativament 
senzill d'implementar, ja que existeixen multitud d'exemples i recursos a Internet 
que obtenen d'un DataGrid un arxiu Excel.

Filtratge intel·ligent
En els llistats d'objectes es permet filtrar per determinats paràmetres: els usuaris pel 
seu rol, les ofertes pel recurs, les factures per l'estat de cobrament, l'usuari o el 
recurs, etc. 

Ara bé, seria molt interessant agregar un filtre que ens busqués per nom d'un dels 
paràmetres de l'objecte, per exemple, el seu identificador.
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Seguretat
En l'aplicació s'ha creat un sistema de seguretat molt limitat, fins i tot, insuficient. 
Això faria que en un entorn real, l'aplicació no seria segura en cap moment.

Les millores passarien per:

− Els missatges de comunicació SOAP, no venen identificats, s'hauria d'afegir 
a la capçalera el identificador de sessió amb encriptament, de tal manera 
que el sistema pogués estar segur que el missatge l'envia una aplicació 
correctament identificada. Evitaria la possibilitat (o dificultaria) de tècnica 
Man-In-The-Middle.

− Els missatges SOAP viatgen en text clar, s'hauria d'utilitzar una tècnica 
d'encriptació SSL o equivalent, per assegurar la identificació entre servidor i 
client.

− El codi XAML auto-editable pot ser una font de forats de seguretat, si un 
usuari malintencionat aconsegueix registrar-se com a administrador, pot 
crear contingut maliciós. Per exemple, pot crear vincles a programari 
perillós, virus, troians, phishing, etc. Per això, s'hauria de crear un sistema de 
control que eviti redirigir o carregat codi extern, i filtrar codi que pugui ser 
perjudicial. Una solució perfecta no existeix en aquest context, pel que la 
administració de codis d'accés passa a ser clau, i s'hauria de restringir tot el 
que sigui possible.

− Es guarda en la memòria de l'aplicació client el codi d'accés dels usuaris en 
format MD5. Aquesta situació no es correcta.

Recuperació de codi d'accés
Falta la implementació de recuperació de codi d'accés via correu. Seria 
necessari implementar un sistema de correu d'enviament. La tecnologia .NET 
implementa gestió de correus de manera nativa i força simple.

El control de drets en creació, modificació, i eliminació en la Base de Dades
Per simplicitat i falta de temps, la base de dades no conté triggers o ckeck sobre 
els drets de modificació de usuaris. Es deixa per l’aplicació client, però seria 
preferible que també es controlés a nivell de persistència.
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Conclusions
En quant al resultat final, el programari compleix els requisits definits, es una 
aplicació robusta, encara que no exempta de defectes i possibles millores.

La tasca de desenvolupament no ha tingut cap punt de conflicte o bloqueig que 
hagi fet perillar el desenvolupament normal de la solució. Fora de cert retras 
degut a deficiències en la programació del codi SQL, que bloquejava qualsevol 
intent de modificació.

La tecnologia utilitzada, .NET, ha demostrat ser una tecnologia madura, amb una 
gran comunitat que complementa i aporta solucions.

La implementació no ha suposat cap gran complicació en quant a la lògica de 
programació, potser, la part més complexa es la del disseny de la web auto-
editable, i justament, es un dels punts clarament de millora.

L'entorn d'usuari es clar, simple i utilitzable, però potser seria desitjable, en un 
entorn real, una solució web que cridés més l'atenció.

En quan a mi:

Es el primer cop que he programat amb la tecnologia .NET. 

La sensació que m'emporto es que es una tecnologia amb que, inspirat en Java, 
ha potenciat tots els seus punts forts i ha cobert els febles i que té una gran base 
de simpatitzants, col·laboradors, amb una gran disponibilitat de llibreries i recursos. 
Es una més que excel·lent plataforma de programació. L'únic inconvenient, es la 
limitació de sistemes operatius.

Realment he aprés molt, i estic molt satisfet de la feina feta.

Dono gracies a la Cristina, que en tot moment m'ha donat suport, i ha fet tot el 
que estava en les seves mans per aconseguir-me temps per dedicar al projecte.

Sense ella, no ho hauria pogut fer.
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Lèxic
Administrador: usuari amb tots els permisos activats. Pot actuar en nom de 
qualsevol usuari.

Client: usuari amb àmbit d'edició de, només, la seva informació. No té accés a 
modificar la web. Actua sempre en nom propi.

Continent: espai de la web, pertany a la sèrie de continents registrats a la base de 
dades. On inserir el contingut. Inicialment contindrà una informació  d'exemple 
que un administrador haurà  d'editar. Exemples: continent per a vídeo, continent 
per a text, continent de widget Twitter, etc.

Contingut: informació de la web editable per un administrador, que es troba dins 
un continent. Poden haver tants continguts com es vulgui de cada continent. Pot 
ser qualsevol cosa: text, imatge, vídeo....

Factura (document): document que mostra el consum  d'un usuari per un període 
determinat,  l'estat de la qual es sempre de no modificable. Pot estar en qualsevol 
estat de cobrament: pendent, comptat, etc. 

Factura (objecte): objecte lògic intern de l'aplicació que recull tots els serveis d'un 
client en un periodi, present o futur. Per tant, inclou tant reserves com serveis ja 
disposats. En cas d'impressió, una factura pot emetre un albarà, si encara es 
modificable i ampliable, o bé una factura entesa com a document, si aquest ja 
està tancada i per tant, es no modificable.

Forana: que no correspon al usuari identificat. Per exemple factura forana.

Identificar: un usuari, prèviament registrat, s'identifica quan introdueix un 
identificador d'usuari i una clau correctes. El sistema mantindrà aquesta identitat.

Menú: situat a la part superior de la web, dona una drecera ordenada  d'accés a 
cada pàgina.

Pàgina: espai web que mostra continents, de manera que no es possible mostrar 
més  d'una pàgina al mateix temps. Cada pàgina té una entrada al menú.

Reserva: un usuari pot demanar que un servei o oferta en un rang de dates 
determinat no sigui ofert a cap usuari més. S'entén que la data sempre es futura, i 
per tant es un servei no utilitzat encara.
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Registrar: un usuari nou al sistema aporta les seves dades, un identificador únic i 
una clau d'accés, per identificar-se. A partir d'aquell moment, es pot identificar.

Usuari: qualsevol persona que interactua amb el sistema, sigui quin sigui el seu rol. 
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