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1. Introducció al TFC 

L’objectiu d’aquest Treball Final de Carrera (TFC) és el desenvolupament d’un seguit de 
solucions informàtiques que permetin als empleats de la Generalitat de Catalunya disposar d’un 
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG, Wikipèdia) del qual els usuaris de diferents direccions 
generals en puguin compartir ubicacions i, en un futur, rutes i d’altres elements localitzables al 
SIG. 

Es crearà un portal en una intranet que permeti als usuaris de direccions generals de la 
Generalitat accedir al SIG i triar la visualització de tots els mapes i informacions que tinguin 
disponibles. 

Es desenvoluparà una aplicació d’escriptori que permetrà el manteniment d’usuaris i d’altres 
entitats de la base de dades (BBDD) de la solució a usuaris autoritzats. 

 Justificació del TFC 1.1.

La necessitat estratègica de mercat està present avui dia a qualsevol empresa de qualsevol 
sector. Per ser competent i estar a l’alçada de la situació de mercat cal que una empresa 
desenvolupi plans estratègics que millorin la qualitat del seu servei. Aquesta necessitat es 
maximitza a mesura que augmenta el pla d’actuació territorial; com més extens sigui el territori, 
més complex resulta el pla estratègic degut a la intervenció de més factors. 

L’administració pública no es regeix per les mateixes lleis de la oferta i la demanda alhora de 
competir en un mercat igual que ho fa una empresa degut a que no hi intervé, les seves 
competències són específiques i exclusives i per tant només ella n’ha d’oferir servei. Per aquest 
motiu fàcilment pot caure en estancament i deixadesa de la qualitat dels serveis que ofereix si no 
segueix un pla estratègic amb molta cura. No seguir plans estratègics implica que a la llarga la 
qualitat dels serveis empitjori. 

Catalunya comprèn una superfície de 32.106,5 Km2 aproximadament i el 1 de gener de 2012 
hi residien 7.570.908 persones (IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya, sense data). És 
d’esperar doncs que la Generalitat de Catalunya disposi de plans estratègics sobre l’exercici de 
cadascuna de les funcions que li competeixen. Aquestes competències no requeriran els mateixos 
recursos a tot el territori sinó que s’hauran de distribuir, maximitzant-ne el seu rendiment, sense 
deixar sense servei a cap part del territori. 

Amb aquest projecte es pretén doncs que tots els treballadors de la Generalitat de 
Catalunya, dins de cadascuna de les competències de les que en són responsables, disposin d’una 
eina comuna d’organització i gestió del territori que els aporti la facilitat d’ús que ofereix un SIG 
d’última tecnologia, així com la delegació de treball a cada delegació territorial i la possibilitat 
d’intercanvi d’informació entre aquests i tots els treballadors de la Generalitat que es desitgi. 
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2. Objectius del projecte 

 Objectius generals del projecte 2.1.

L’objectiu principal del projecte és utilitzar la potència d’un SIG com a eina de treball 
principal d’usuaris d’una BBDD integrat en una aplicació client que connectarà concurrentment de 
forma remota a una aplicació servidor mitjançant serveis web. 

Es desenvoluparà una aplicació d’escriptori client mitjançant la tecnologia Windows 
Presentation Foundation (WPF, Microsoft MSDN). 

La informació de la BBDD s’emmagatzemarà en un servidor SQL Server 2012 (El perquè de 
Microsoft SQL Server). 

A la BBDD hi tindrà accés un servei Windows Communication Foundation (WCF, Microsoft 
MSDN) ubicat en un host que compartirà informació amb les aplicacions d’escriptori clients. 

L’aplicació client incorporarà com a eina de treball principal un control amb les 
funcionalitats pròpies d’un SIG. 

Des del client es gestionaran els usuaris de la BBDD. 

 Objectius específics i requeriments del projecte 2.2.

2.2.1. Arquitectura 

Dissenyar una arquitectura client-servidor que integri correctament tots els components i 
subsistemes de la solució. Aquesta arquitectura ha de ser fàcilment escalable i reutilitzable. 

2.2.2. Base de dades 

Totes les dades de la solució es contindran en una base de dades d’un servidor Microsoft 
SQL Server 2012 (El perquè de Microsoft SQL Server). Aquest SGBD conté, des de la seva versió 
2008, compatibilitat amb tipus de dades espacials (SQL Server Spatial, Microsoft MSDN). Aquests 
tipus de dades permeten indexar fàcilment localitzacions (punts) en un mapa així com figures 
geomètriques i ofereixen transformacions i operacions que computacionalment en temps 
d’execució d’una aplicació requeririen massa recursos. 

La comunicació entre la BBDD i el servidor (els serveis web) es realitzarà mitjançant la 
tecnologia Entity Framework (ADO.NET Entity Framework, Wikipèdia). 

L’objectiu específic i repte de la BBDD més que del seu disseny en sí és l’aprofitament 
d’aquesta nova tecnologia espacial sorgida fa pocs anys. 
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2.2.3. Patró de disseny 

L’aplicació d’escriptori client farà ús d’un patró de disseny per capes Model-View-ViewModel 
(MVVM, Wikipèdia). Aquest patró de disseny és el més recent i destaca per la seva facilitat 
d’implementació i separació de codi propi d’un dissenyador i d’un programador. Permet 
pràcticament eliminar el code behind (codi incrustat) de cada presentació (View) amb la finalitat 
de reutilitzar el codi de la capa de negoci (Model) per a diferents vistes i separar-los per a que 
programadors i dissenyadors gràfics s’interfereixin el menys possible en el seu desenvolupament. 

Aquest patró de disseny resulta molt útil per a integrar diverses tecnologies com ara WPF, 
Silverlight (Silverlight, Wikipèdia) i HTML5 (HTML5, Wikipèdia) en una solució. Per contra partida 
no es podrà utilitzar en ASP.NET (ASP.NET, Wikipèdia) degut a falta de prestacions d’aquesta 
tecnologia. Així que si s’hagués de desenvolupar l’aplicació client en Silverlight o HTML5 es 
reaprofitaria la majoria de codi de l’aplicació en WPF ja que només caldria canviar-ne les vistes 
mentre que per a ASP.NET s’hauria d’implementar de nou. 

L’objectiu específic de l’estructuració per capes de l’aplicació client és que utilitzi un model 
MVVM i això simplifiqui l’enteniment de la solució per a que qualsevol equip de programadors o 
dissenyadors gràfics la pugui modificar fàcilment en un futur. 

2.2.4. Comunicacions 

Les comunicacions es realitzaran mitjançant serveis web (Servei web, Wikipèdia). Tots els 
serveis web que comunicaran l’aplicació client amb el servidor s’oferiran mitjançant el servei 
Windows Communication Foundation (WCF, Microsoft MSDN). El tipus de servei web emprat serà 
SOAP (SOAP, Wikipèdia). 

Si és possible facilitar les comunicacions per a que aquestes no interfereixin fins al punt 
d’haver de transformar les dades a objectes de transferència de dades (DTO, Wikipèdia) es farà ús 
de serveis de domini de proporciona Entity Framework (ADO.NET Entity Framework, Wikipèdia). 
L’ús de DTOs garanteix un estàndard de comunicació entre client i servidor ja que si la BBDD pateix 
algun canvi el servei web s’encarregarà d’adaptar-lo al DTO i el client no se’n veurà afectat. El 
mateix passa a la inversa, un canvi de l’estructura de dades interna de l’aplicació client implicarà 
adaptar la comunicació que farà aquest amb el servidor però el servidor no ho percebrà. Per altra 
banda interessa, ara per ara, poder aprofitar l’automatització dels serveis de domini de Entity 
Framework i tractar les dades mitjançant la tecnologia LINQ (LINQ, Wikipèdia). 

La comunicació amb els serveis de geolocalització per a SIG del Institut Cartogràfic de 
Catalunya (Geoserveis per SIG, ICC) es realitzarà amb el protocol d’aquest. 

Les possibles comunicacions que es realitzin mitjançant els serveis web de Institut 
d’Estadística de Catalunya (API El municipi en xifres, IDESCAT) es realitzarà amb el protocol 
d’aquest. 

2.2.5. Funcionalitat 

La solució ha de donar resposta a les diferents necessitats que planteja el projecte. Les 
necessitats funcionals s’agruparan en subsistemes de la solució. Els subsistemes són: un gestor 
d’usuaris, un gestor d’elements del SIG i un gestor estructural. 
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L’objectiu funcional de la solució és doncs assegurar-se que tots els subsistemes 
desenvolupin correctament totes les seves funcions per al correcte funcionament de tot el conjunt 
de la solució. 

2.2.6. Auditoria 

A la base de dades es muntarà un sistema automatitzat d’auditoria mitjançant disparadors 
(Trigger, Wikipèdia). De forma que no caldrà dissenyar més funcionalitats de l’aplicació que la 
possibilitat d’executar consultes sobre una única taula en la base de dades on s’emmagatzemaran 
totes les accions realitzades pels usuaris. L’avantatge d’utilitzar un sistema mitjançant disparadors 
és que es tractarà d’un sistema d’auditoria a nivell de BBDD el més ràpid possible, és molt fàcil 
d’implementar i és totalment independent del codi de la solució. 
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3. Funcionalitats a desenvolupar 

A continuació s’exposa una primera aproximació de les funcionalitats a desenvolupar dins de 
la solució que posteriorment s’hauran d’ampliar fins al màxim nivell de detall desitjat abans de la 
fase d’implementació. 

 Sistema gestor d’usuaris 3.1.

Aquest sistema permetrà a un usuari gestor d’una direcció general crear, modificar i 
esborrar usuaris de la seva direcció general així com assignar-los al seu òrgan corresponent. 

 Sistema gestor del SIG 3.2.

Aquest sistema contindrà totes les funcionalitats inherents al SIG i serà d’utilitat per a 
qualsevol acció que estigui relacionada amb l’ús del SIG. Qualsevol tipus d’usuari pot necessitar el 
seu ús. 

 Sistema gestor organitzatiu 3.3.

Aquest sistema oferirà a un usuari administrador mantenir l’organigrama de cada direcció 
general, afegir direccions noves, eliminar-ne i modificar-ne els seus òrgans i estructura. 

 Sistema d’auditoria 3.4.

A nivell de BBDD es mantindrà un recull de totes les modificacions i poder algunes consultes 
definides que realitzi cada usuari en cadascun dels altres sistemes. 
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4. Resultats esperats 

S’espera poder assolir els objectius establerts ja informats amb anterioritat. En cas de no 
acomplir-se en la seva totalitat s’haurà de valorar fins a quin punt s’han intentat assolir. El llistó és 
força elevat pel reduït temps que precisa el projecte i cal tenir en compte que contínuament 
s’estarà en fase d’aprenentatge paral·lelament al desenvolupament del mateix projecte. 
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5. Productes obtinguts 

Dels objectius inicials que s’esperava de l’aplicació s’han obtingut els conceptes i les eines 
per assolir-los però el temps del treball no ha estat suficient per a implementar-los totalment. 

S’ha aconseguit integrar totalment la base de dades necessària pel projecte amb gairebé 
totes les funcionalitats. 

El que ha mancat són totes les vistes de l’aplicació, només se’n ha realitzat una de mostra. 
Per vistes entenem a les pàgines o pantalles amb formularis que duen a terme els casos d’ús de 
l’aplicació. 

S’ha aconseguit manipular la base de dades amb el sistema d’informació geogràfica 
mitjançant els tipus de dades Spatial Data. 

La tecnologia actual no permet serialitzar els tipus de dades geogràfiques i geomètriques del 
Entity Framework 5.0 per a servir-les a mitjançant serveis de domini que és la tecnologia utilitzada 
a la solució. Així que s’ha hagut d’emmagatzemar les dades en format text per a realitzar la 
comunicació mitjançant WCF amb el client transmetent dades de text. Posteriorment aquestes 
dades s’han convertit a l’aplicació client per a poder-les manipular correctament. 

S’ha aconseguit que l’usuari pugui dibuixar sobre el mapa cartogràfic mostrant-ne els valors 
de les dades geodèsiques que s’emmagatzemarien a la base de dades. 

A faltat també acabar d’implementar l’autenticació i l’autorització dels usuaris, els 
coneixements estan assolits però per falta de temps no ha estat físicament possible acabar-ho. 

Un dels resultats més elaborats de l’aplicació és la implementació d’una llibreria pròpia que 
permet l’ús del patró de disseny MVVM. S’ha optat per la fabricació d’aquesta llibreria degut a 
mancances trobades a la llibreria MVVM Light utilitzada inicialment. Ambdós paquets s’han 
utilitzat conjuntament per obtenir el resultat desitjat. 
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6. Requeriments funcionals 

El projecte SIGCAT consisteix en la creació d’una BBDD que gestioni usuaris de diferents 
direccions generals de la Generalitat de Catalunya (Bombers, MMEE, CatSalut, protecció civil, ...) 
per a que puguin crear punts d'interès i rutes en el seu àmbit territorial mitjançant un SIG. 

El mapa cartogràfic del SIG obtindrà les imatges rasteritzades del Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) mitjançant els serveis web que ofereix en línia per a SIG (Geoserveis per SIG, ICC). 

Funcionalment el projecte es dividirà en quatre subsistemes diferenciats. Cada subsistema 
correspon a l’entitat predominant del model de dades de la solució. 

S’han definit els següents subsistemes: 

• Subsistema gestor d’usuari: 

Aquest subsistema s’encarregarà de gestionar totes aquelles entitats que estiguin 
directament relacionades amb l’entitat de l’usuari. 

• Subsistema gestor d’organització: 

Aquest subsistema s’encarregarà de gestionar totes aquelles entitats que estiguin 
directament relacionades amb l’entitat de l’organigrama, Direcció General o Directorate. 

• Subsistema gestor espacial: 

Aquest subsistema s’encarregarà de gestionar totes aquelles entitats que estiguin 
directament relacionades amb les entitats de mapes, capes o POIs (POI, Wikipèdia). També 
gestionarà totes aquelles operacions que requereixi l’ús del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG, 
Wikipèdia). 

• Subsistema gestor d’auditoria: 

Aquest subsistema s’encarregarà de gestionar totes aquelles entitats que estiguin 
directament relacionades amb l’auditoria de la solució. 

 Subsistema gestor d’usuari 6.1.

Cada direcció general disposarà dels seus propis usuaris. Un usuari obligatòriament ha 
d'estar assignat a un òrgan d'una direcció general. L'usuari s'identificarà per un codi d'usuari únic 
en la seva direcció general, això vol dir que aquest codi d'usuari pot coincidir amb un altre d'una 
altra direcció general però mai de la mateixa. S'ha de garantir la identificació d'un usuari en quan a 
les responsabilitats d'ús d'aquest, per tant un usuari sempre estarà associat a un document 
d'identitat i a les seves dades personals de filiació. D'aquesta manera una persona podrà tenir 
múltiples usuaris independentment de la direcció general a la que pertanyin. La gestió dels usuaris 
de cada direcció general és responsabilitat dels usuaris gestors de la direcció general 
corresponent. Aquests gestors han de seleccionar correctament la filiació del titular d'un nou 
usuari a la BBDD o afegir totes les dades personals de filiació requerides en cas que no existeixin 
per a poder-ne associar el nou usuari. 
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 Subsistema gestor d’organització 6.2.

Hi haurà una estructura organitzativa única de la Generalitat de Catalunya que s'obtindrà 
mitjançant l'organigrama dels diferents departaments del portal www.gencat.cat. Aquelles 
direccions generals les quals se'n faci ús al SIG s'afegiran a l'estructura prenent de referència els 
organigrames del portal gencat.cat. Només els usuaris administradors en poden modificar 
l'estructura. Cada òrgan de l'estructura s'identificarà segons el seu tipus (direcció general, 
comissaria, regió, divisió, àrea, etc.). A cada òrgan li és de la seva competència un àmbit territorial 
i se li podrà associar doncs les agrupacions territorials corresponents; per exemple, un parc de 
bombers es vincularia amb la seva agrupació territorial mentre que un servei central com poden 
ser els helicòpters antiincendi tindran d'àmbit territorial tota Catalunya. 

Paral·lelament a l'organigrama es mantindrà una BBDD d'instal·lacions de cada direcció 
general perfectament ubicades al SIG que s'hauran d'associar al òrgan de l'estructura que n'és 
responsable i que l'utilitzarà com a seu per a desenvolupar les seves funcions. Una instal·lació pot 
ser una comissaria, un parc de bombers, etc.. Cada instal·lació estarà classificada per tipus. El 
manteniment de les instal·lacions va implícit al manteniment de l'estructura organitzativa i és 
tasca dels usuaris administradors. 

 Subsistema gestor espacial 6.3.

El territori sencer en el que operarà el SIG és Catalunya i es compon de tots els seus 
municipis. Degut a la densitat de població i a la necessitat inherent de serveis que comporta 
Barcelona, aquesta es compondrà també de districtes. El municipis s'agruparan en comarques i 
aquestes en províncies. A més a més, es podran fer tantes agrupacions territorials com calgui tan 
per a qualsevol direcció general com per a una direcció general específica; per exemple, pot 
interessar tenir agrupat el territori en Guilleries en comptes de províncies, o al departament de 
salut l'interessa agrupar el territori segons àrees primàries (CAPs) i hospitals, o a MMEE li interessa 
agrupar el territori per regions policials i posteriorment en àrees bàsiques. La xarxa de municipis (i 
districtes), comarques i províncies va a càrrec del desenvolupador identificar-les al SIG mitjançant 
les dades que proporciona l'ICC o l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). La resta 
d'agrupacions territorials la mantindran únicament els usuaris administradors. 

Un usuari pot crear mapes, dels que el seu òrgan en el moment de la creació en serà el 
titular. En el moment de la creació s’estableix el nivell d’accés que tindrà el mapa i serà sempre 
modificable únicament per l’òrgan titular o els usuaris gestors de la direcció general. El nivell 
d’accés que es definirà a tots els mapes serà: “no permès”, “lectura” o “escriptura” (l’escriptura 
inclou implícitament la lectura) per a cadascun dels àmbits “públic” (qualsevol usuari sigui o no de 
la mateixa direcció general), d’interès “general” (qualsevol usuari de la mateixa direcció general), 
“local” (només els usuaris del mateix òrgan i subòrgans). Els àmbits dels nivells d’accés són 
contenidors, és a dir, si es dona accés d’escriptura a nivell general vol dir que a nivell local 
obligatòriament es dona accés d’escriptura i si es dona accés de lectura a nivell públic com a 
mínim a nivell general i local també es tindrà accés de lectura. De la mateixa manera un accés 
d’escriptura implica tenir també accés de lectura. 

A cada mapa que un usuari hi tingui accés d’escriptura l’usuari en podrà afegir punts 
d’interès, que no són més que la localització de llocs de rellevància. Als punts d’interès se’n poden 
afegir comentaris. Els punts d’interès que afegeix un usuari en un mapa únicament es podran 
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ubicar dins de l’agrupació territorial que al òrgan de l’usuari li competeix. Un punt d’interès tan 
pot ser un punt de re-abastiment d’aigua en incendis forestals com un control policial 
d’alcoholèmia. 

Un usuari pot seleccionar múltiples mapes qualsevols que tingui disponibles com a lectura 
per mostrar-ne els punts d’interès sobre el territori. Els mapes es mostren com a capes 
superposades sobre el SIG. 

El SIG ha de disposar de les eines bàsiques d'aquest, ha de permetre a l'usuari desplaçar-se 
sobre la cartografia del territori de Catalunya amb un zoom el més allunyat possible en que 
únicament es visualitzi tot el territori de Catalunya i amb un mínim de zoom que permeti 
visualitzar 100 metres de punta a punta del SIG (manca definir l'escalatge). Hi ha d'haver diversos 
escalatges progressius entre el zoom màxim i el mínim que permetin encabir tant una província 
com una comarca com un municipi sencers en les limitacions del SIG. 

La visualització del SIG, independentment del zoom que l’usuari hagi fet sobre aquest ha de 
permetre a l’usuari seleccionar si vol visualitzar les limitacions territorials així com el nom 
d’aquestes dels municipis (i districtes), comarques i/o províncies. De la mateixa manera també es 
mostraran a l’usuari les agrupacions territorials genèriques i les que són pròpies de la seva direcció 
general. 

S’ha d’oferir que al clicar sobre una agrupació territorial del SIG es mostri informació 
d’aquesta (nom, altres agrupacions territorials que contingui, etc.). 

Una altra possibilitat és oferir als usuaris la visualització de dades d’indicadors públics que 
ofereix l’IDESCAT com la densitat de població, superfície, nombre de llars, etc.. Aquesta informació 
l’ofereix el IDESCAT mitjançant serveis web RESTfull en XML, JSON i PHP (API El municipi en xifres, 
IDESCAT) que un cop peticionats es poden emmagatzemar en local per no realitzar peticions 
innecessàries (i perquè l’IDESCAT no ens bloqui l’accés). La informació es retorna segons 
municipis, comarques o sobre tota Catalunya però si es té simplement a nivell de municipi ja es té 
tota la informació necessària per a obtenir resums a nivell d’agrupacions territorials que resulten 
molt interessants per a mostrar al SIG. Així doncs aquestes dades es podrien marcar per a 
visualitzar-se com a informació d’una agrupació territorial seleccionada en el SIG. 

A més a més dels punts d'interès es pot oferir com a millora traçar rutes sobre el SIG. 
Aquestes rutes tan podrien ser per exemple recorreguts d'esdeveniments importants (esportius 
com una volta ciclista o mediàtics com la visita del Papa) que requereixen presència policial o 
assistencial o com recorreguts de tallafocs per la prevenció d'incendis forestals. 

 Subsistema gestor d’auditoria 6.4.

A la base de dades es muntarà un sistema automatitzat d’auditoria mitjançant disparadors 
(Trigger, Wikipèdia). De forma que no caldrà dissenyar més funcionalitats de l’aplicació que la 
possibilitat d’executar consultes sobre una única taula en la base de dades on s’emmagatzemaran 
totes les accions realitzades pels usuaris. L’avantatge d’utilitzar un sistema mitjançant disparadors 
és que es tractarà d’un sistema d’auditoria a nivell de BBDD el més ràpid possible, és molt fàcil 
d’implementar i és totalment independent del codi de la solució. 

A nivell de BBDD es mantindrà un recull de totes les modificacions i algunes consultes 
importants definides que realitzi cada usuari en cadascun dels altres sistemes. Si hi ha operacions 
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que, per manca d’informació en el SGBD, no puguin fer ús de disparadors per poder ser auditades 
aleshores s’enregistraran tan bon punt la lògica de negoci apliqui canvis a la base de dades. 
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7. Requeriments no funcionals 

7.1.1. Arquitectura 

Dissenyar una arquitectura client-servidor que integri correctament tots els components i 
subsistemes de la solució. Aquesta arquitectura ha de ser fàcilment escalable i reutilitzable. 

7.1.2. Base de dades 

Totes les dades de la solució es contindran en una base de dades d’un servidor Microsoft 
SQL Server 2012 (El perquè de Microsoft SQL Server). Aquest SGBD conté, des de la seva versió 
2008, compatibilitat amb tipus de dades espacials (SQL Server Spatial, Microsoft MSDN). Aquests 
tipus de dades permeten indexar fàcilment localitzacions (punts) en un mapa així com figures 
geomètriques i ofereixen transformacions i operacions que computacionalment en temps 
d’execució d’una aplicació requeririen massa recursos. 

La comunicació entre la BBDD i el servidor (els serveis web) es realitzarà mitjançant la 
tecnologia Entity Framework (ADO.NET Entity Framework, Wikipèdia). 

L’objectiu específic i repte de la BBDD més que del seu disseny en sí és l’aprofitament 
d’aquesta nova tecnologia espacial sorgida fa pocs anys. 

7.1.3. Patró de disseny 

L’aplicació d’escriptori client farà ús d’un patró de disseny per capes Model-View-ViewModel 
(MVVM, Wikipèdia). Aquest patró de disseny és el més recent i destaca per la seva facilitat 
d’implementació i separació de codi propi d’un dissenyador i d’un programador. Permet 
pràcticament eliminar el code behind (codi incrustat) de cada presentació (View) amb la finalitat 
de reutilitzar el codi de la capa de negoci (Model) per a diferents vistes i separar-los per a que 
programadors i dissenyadors gràfics s’interfereixin el menys possible en el seu desenvolupament. 

Aquest patró de disseny resulta molt útil per a integrar diverses tecnologies com ara WPF, 
Silverlight (Silverlight, Wikipèdia) i HTML5 (HTML5, Wikipèdia) en una solució. Per contra partida 
no es podrà utilitzar en ASP.NET (ASP.NET, Wikipèdia) degut a falta de prestacions d’aquesta 
tecnologia. Així que si s’hagués de desenvolupar l’aplicació client en Silverlight o HTML5 es 
reaprofitaria la majoria de codi de l’aplicació en WPF ja que només caldria canviar-ne les vistes 
mentre que per a ASP.NET s’hauria d’implementar de nou. 

L’objectiu específic de l’estructuració per capes de l’aplicació client és que utilitzi un model 
MVVM i això simplifiqui l’enteniment de la solució per a que qualsevol equip de programadors o 
dissenyadors gràfics la pugui modificar fàcilment en un futur. 

7.1.4. Comunicacions 

Les comunicacions es realitzaran mitjançant serveis web (Servei web, Wikipèdia). Tots els 
serveis web que comunicaran l’aplicació client amb el servidor s’oferiran mitjançant el servei 
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Windows Communication Foundation (WCF, Microsoft MSDN). El tipus de servei web emprat serà 
SOAP (SOAP, Wikipèdia). 

Si és possible facilitar les comunicacions per a que aquestes no interfereixin fins al punt 
d’haver de transformar les dades a objectes de transferència de dades (DTO, Wikipèdia) es farà ús 
de serveis de domini de proporciona Entity Framework (ADO.NET Entity Framework, Wikipèdia). 
L’ús de DTOs garanteix un estàndard de comunicació entre client i servidor ja que si la BBDD pateix 
algun canvi el servei web s’encarregarà d’adaptar-lo al DTO i el client no se’n veurà afectat. El 
mateix passa a la inversa, un canvi de l’estructura de dades interna de l’aplicació client implicarà 
adaptar la comunicació que farà aquest amb el servidor però el servidor no ho percebrà. Per altra 
banda interessa, ara per ara, poder aprofitar l’automatització dels serveis de domini de Entity 
Framework i tractar les dades mitjançant la tecnologia LINQ (LINQ, Wikipèdia). 

La comunicació amb els serveis de geolocalització per a SIG del Institut Cartogràfic de 
Catalunya (Geoserveis per SIG, ICC) es realitzarà amb el protocol d’aquest. 

Les possibles comunicacions que es realitzin mitjançant els serveis web de Institut 
d’Estadística de Catalunya (API El municipi en xifres, IDESCAT) es realitzarà amb el protocol 
d’aquest. 
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8. Organització del projecte 

 Arquitectura del projecte 8.1.

L’arquitectura del projecte consistirà en la integració d’una BBDD SQL Server 2012 amb una 
aplicació d’escriptori client en WPF mitjançant serveis web en una aplicació servidor WCF. La BBDD 
i l’aplicació WCF servidor es trobaran al mateix host i per tant no comunicació entre elles no 
requerirà de VPN si connexions complexes. 

Els clients realitzaran peticions a l’ICC i fins i tot poder al IDESCAT i s’ha de garantir l’accés a 
la xarxa d’internet per al correcte funcionament. 

 Tecnologies a utilitzar 8.2.

El projecte es desenvoluparà fent ús de tecnologia de l’empresa Microsoft. El llenguatge 
utilitzat al codi de tota la solució serà C# (C Sharp, Wikipèdia). 

Les aplicacions creades utilitzaran el .NET Framework 4.5 (.NET Framework, Microsoft) si no 
és que aquest resulta incompatible amb algun complement que es necessiti, en tal cas s’utilitzaria 
la última versió del framework compatible. 

Es desenvoluparà una aplicació d’escriptori client mitjançant la tecnologia Windows 
Presentation Foundation (WPF, Microsoft MSDN). 

L’aplicació client incorporarà com a eina de treball principal un control amb les 
funcionalitats pròpies d’un SIG. 

Es farà ús d’un servidor amb sistema operatiu Microsoft Windows Server 2012 (Windows 
Server 2012, Microsoft) contínuament actualitzat. 

Al sistema operatiu s’hi instal·laran correctament els serveis necessaris del Internet 
Information Services (IIS, Microsoft) en la seva última versió (en aquest moment la v.8). 

S’instal·laran al sistema operatiu totes les actualitzacions del .NET Framework 4.5 (.NET 
Framework, Microsoft). 

La informació de la BBDD s’emmagatzemarà en un servidor Microsoft SQL Server 2012 (El 
perquè de Microsoft SQL Server). Aquest servidor s’instal·larà sobre el host amb Microsoft 
Windows Server 2012. 

A la BBDD hi tindrà accés un servei Windows Communication Foundation (WCF, Microsoft 
MSDN) ubicat al host que compartirà informació amb les aplicacions d’escriptori clients. 

 Anàlisi de riscos 8.3.

Els riscos que comporta aquest projecte són diversos: 
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• El pot temps planificat del projecte comporta un possible endarreriment de 
l’assoliment d’objectius i per tant es corre el risc que no s’hagin complert tots els 
objectius en el moment del lliurament. 

• Un cop definides cadascuna de les funcionalitats de la solució s’haurà de garantir que 
la informació que es desitja que sigui confidencial o reservada a ulls d’altres usuaris 
de la solució es compleixi i no es produeixin fugues d’informació per problemes 
tècnics. El risc és alt en aquest sentit ja que la sensibilitat de les dades es desconeix 
degut a que cada usuari pot alimentar el SIG amb allò que desitgi. 

• No es contemplen mesures de contingència en cas de falla de servidors. És més, 
només s’utilitza un sol servidor. Està clar que en un àmbit professional això no ho 
podríem permetre, però com ens trobem en un àmbit acadèmic ometrem aquest 
aspecte tant important a tenir en compte. 
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9. Proposta d’activitats i cronograma 

 Relació d’activitats 9.1.

La planificació del projecte es dividirà en quatre activitats, corresponents a cadascun dels 
lliuraments d’aquest. 

En la primera activitat, corresponent a aquesta PAC1, s’exposaran els objectius i 
funcionalitats del projecte així com una primera aproximació de la planificació d’aquest. 

En la segona activitat, corresponent a la PAC2, es concretaran cadascuna de les 
funcionalitats i s’especificaran el disseny i es realitzarà l’anàlisi de la implementació necessària de 
la solució del projecte. 

En la tercera activitat, corresponent a la PAC3, es lliurarà la implementació de la solució i la 
documentació associada a aquesta així com la memòria corresponent a aquesta. 

En la quarta i última activitat, corresponent al lliurament final, es lliurarà la implementació 
definitiva així com els instal·ladors corresponents, documentació, memòria final i presentació 
audiovisual que expliqui tot el projecte. 

 Estimació de temps 9.2.

A continuació es mostra el projecte en una escala de temps. La durada de cada fase del 
projecte s’especificarà en el Diagrama de Gantt. 

 

 Fites a complir 9.3.

Les fites a complir són cadascun dels objectius relacionats a cada activitat. Per a una bona 
gestió del temps cal que cadascun dels objectius es resolgui progressivament de forma ordenada 
tal i com es visualitza al Diagrama de Gantt mitjançant l’encadenament de fites. Hi ha fites que 
mostren dependència amb les anterior de les quals no hi pots dedicar recursos si les anteriors no 
han finalitzat. 

Inici 
jue 28/02/13 

Fi 
mié 12/06/13 

18 mar '13 01 abr '13 15 abr '13 29 abr '13 13 may '13 27 may '13 10 jun '13 
Sigcat 

jue 28/02/13 - mié 12/06/13 
Planificació (PAC1) 

jue 28/02/13 - lun 
11/03/13 

Anàlisi i disseny (PAC2) 
mar 12/03/13 - lun 08/04/13 

Implementació (PAC 3) 
mar 09/04/13 - lun 27/05/13 

Lliurament final 
mar 28/05/13 - mié 12/06/13 



 

 

 Diagrama de Gantt 9.4.

La planificació i assignació de recursos del projecte és la següent: 
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10. Model conceptual 

A continuació s’ofereixen diversos esquemes conceptuals que ajuden a entendre el disseny 
del projecte. És important remarcar que es tracta d’esquemes generals i que tenen com a finalitat 
facilitar l’enteniment del projecte, en cap cas són específics i per tant no contenen la definició de 
totes les funcionalitats així com ho fan els diagrames de casos d’ús. 

 Pluja d’idees (brainstorming) 10.1.

La pluja d’idees o brainstorming és el primer esborrany del disseny del projecte i és 
fonamental per al desenvolupament posterior de cadascuna de les idees que es tenen sobre 
aquest. També és el primer esquema que s’hauria de visualitzar per tenir una idea global del 
projecte. 

 
En aquesta pluja d’idees s’hi poden observar els diferents actors que intervenen a la solució, 

així com les funcionalitats que aquests tindran disponibles. Les funcionalitats anotades són 
genèriques i no específiques i molt probablement no contenen totes les definicions funcionals dels 
actors però si que informen de les funcionalitats més importants d’aquests. 
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 Diagrama d’herència d’actors 10.2.

El diagrama d’herència d’actors permet visualitzar únicament els actors que intervenen en la 
solució i veure la relació d’herència d’aquests. Aquest diagrama és indicador dels diferents rols 
d’usuari de la solució. 

 
L’actor abstracte All users o Tots els usuaris és l’actor que representa a qualsevol usuari que 

utilitzi la solució. Els casos d’ús d’aquest actor s’aplicaran doncs a tots els usuaris ja que la resta 
d’actors hereten d’aquest. 

L’actor Guest o Convidat correspon a un usuari no autentificat. Quan un usuari inicia la 
solució i encara no ha iniciat sessió o si aquest ha tancat la seva sessió oberta es trobarà en el cas 
d’aquest actor. Tots els casos d’ús d’aquest actor estaran disponibles per aquells usuaris que no 
tenen la sessió oberta. 

L’actor Registered o Registrat correspon a qualsevol usuari autentificat. Quan un usuari té la 
sessió oberta es troba en aquest actor. Tots els casos d’ús d’aquest actor estaran disponibles per a 
tots els usuaris que tinguin la sessió oberta. 

L’actor MapMaker o Cartògraf (Creador de mapes) correspon a l’usuari amb el rol del mateix 
nom. Quan un usuari autentificat tingui el rol MapMaker aleshores es trobarà en aquest actor. 
Aquest actor hereta de l’actor Registered o Registrat. Tots els casos d’ús d’aquest actor estaran 
disponibles per a tots els usuaris amb el rol MapMaker que tinguin la sessió oberta. 

L’actor Manager o Gestor correspon a l’usuari amb el rol del mateix nom. Quan un usuari 
autentificat tingui el rol Manager aleshores es trobarà en aquest actor. Aquest actor hereta de 
l’actor MapMaker o Cartògraf (Creador de mapes). Tots els casos d’ús d’aquest actor estaran 
disponibles per a tots els usuaris amb el rol Manager que tinguin la sessió oberta. 

L’actor Administrator o Administrador correspon a l’usuari amb el rol del mateix nom. Quan 
un usuari autentificat tingui el rol Administrator aleshores es trobarà en aquest actor. Aquest actor 
hereta de l’actor Manager o Gestor. Tots els casos d’ús d’aquest actor estaran disponibles per a 
tots els usuaris amb el rol Administrator que tinguin la sessió oberta. 

 Diagrama de components 10.3.

El diagrama de components ofereix una visió general de la fragmentació de la solució en 
mòduls, subsistemes o paquets i la comunicació que s’estableix entre ells. 
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Al diagrama s’hi representa el servei WCF (WCF, Microsoft MSDN) del host i la 

implementació de les aplicacions client. 

El servei WCF del host conté serveis diferenciats en cadascun dels subsistemes de que es 
composa la lògica de negoci de la solució, és a dir: el subsistema gestor d’usuari, el subsistema 
gestor d’organització, el subsistema gestor espacial i el subsistema gestor d’auditoria. 

Les implementacions clients es subdivideixen segons el seu patró de disseny MVVM (MVVM, 
Wikipèdia), és a dir: les Vistes o Views, les VistaModels o ViewModels i els Models o Models. 
Cadascuna d’aquestes parts del patró de disseny es podria subdividir en cadascun dels 
subsistemes gestors de la lògica de negoci però això en dificultaria la representació gràfica i el 
corresponent enteniment del diagrama. 



 SIGCAT 

PAC3: Implementació Xavi Font Pàgina 25 de 55 

11. Diagrames de casos d’ús 

 Diagrama de casos d’ús general 11.1.
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 Diagrama de casos d’ús de les direccions generals 11.2.
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 Diagrama de casos d’ús del organigrama 11.3.
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 Diagrama de casos d’ús de les instal·lacions 11.4.
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 Diagrama de casos d’ús de les capes dels POI 11.5.

 

 Diagrama de casos d’ús de les capes de mapes 11.1.
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 Diagrama de casos d’ús dels usuaris 11.2.
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12. Diagrames de classes 

 Subsistema gestor d’usuari 12.1.
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 Subsistema gestor d’organigrama 12.2.
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 Subsistema gestor espacial 12.3.

 

 Subsistema gestor d’auditoria 12.4.
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 Diagrama de classes i paquets 12.5.
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13. Arquitectura 

L’arquitectura client-servidor ha d’integrar correctament tots els components i subsistemes 
de la solució. Aquesta arquitectura ha de ser fàcilment escalable i reutilitzable. 

Diferenciem clarament dues classificacions d’arquitectura: 

Primerament, l’arquitectura SW / HW, que és la que té un impacte econòmic més directe en 
el projecte. S’hi determinen softwares i infraestructures necessàries pel oferir servei a la 
implementació del projecte. Les llicències de software i el hardware de les infraestructures són 
determinants en la presa de decisions econòmiques ja que la diferència de cost d’una llicència de 
codi lliure a una propietària, així com el nombre que se’n necessiten, i la potència o seguretat que 
ofereixen dispositius d’uns o d’altres fabricants poden multiplicar el cost total del projecte. 

Finalment, l’arquitectura del patró de disseny d’implementació pot ser molt atractiu pel 
client ja que en dona molta capacitat de reutilització, adaptació i facilitat de transferència a 
d’altres equips de desenvolupament. Aquesta arquitectura no influeix a curt termini en el cost del 
projecte però un bon patró de disseny permet fer un manteniment més eficient de la 
implementació i per tant en un futur pot estalviar molts mal de caps i moltes hores de 
desenvolupament i el cost econòmic que comporta. A curt termini l’elecció del patró de disseny és 
irrisori ja que el client no notarà la diferència i el temps d’implementació de l’equip de 
desenvolupament correctament format no variarà molt i per tant el cost de la implementació 
esdevindrà igual. La presa de decisió i comunicació del patró de disseny denota professionalitat ja 
que l’empresa mostra interès en implementar una solució estructurada i organitzada vetllant pels 
interessos del client. 

 Arquitectura SW / HW 13.1.

L’arquitectura està pensada des d’un primer moment per utilitzar clients d’entorns diferents. 
Inicialment s’implementarà únicament en entorn d’escriptori però es preveu l’ús de diferents 
entorns clients ampliables en un futur. 

Els usuaris clients accediran a la solució mitjançant un entorn d’escriptori, web o mòbil. Els 
clients de cadascun dels entorns disposen de la seves interfícies gràfiques. Aquestes interfícies 
gràfiques fan ús d’una llibreria portable comuna a tots els entorns. 

La llibreria portable comuna dels clients accedirà a cadascun dels serveis WCF (WCF, 
Microsoft MSDN) que requereixin així com farà ús del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG, 
Wikipèdia) propietària de ArcGIS (ArcGIS, www.arcgis.com) mitjançant els seus controls 
degudament configurats i alimentats per oferir les funcionalitats espacials als usuaris. 

Els serveis WCF del host faran ús de components que permetran treballar amb ADO.NET 
Entity Framework (ADO.NET Entity Framework, Wikipèdia) i amb processos o workflows específics 
que connectaran amb el Sistema Gestor de Bases de Dades (SGBD). 

El SGBD emprat serà Microsoft SQL Server Spatial 2012 (SQL Server Spatial, Microsoft 
MSDN). En una única base de dades s’hi emmagatzemarà tota la informació de la solució. 
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Les bases de dades externes que s’utilitzaran inicialment són els serveis de geolocalització 
del Institut Cartogràfic de Catalunya (Geoserveis per SIG, ICC) i els serveis de dades estadístiques 
del IDESCAT (IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya). Les fonts de dades que alimentin la 
solució podran anar ampliant-se però queden fora d’aquesta planificació. 

Inherent resta la seguretat, comunicacions i gestió operativa de la infraestructura del host i 
els clients, que han de ser les mateixes en tots els components de la solució. 
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 Patró de disseny 13.2.

El patró de disseny utilitzat en la implementació de la solució consistirà en el conegut Model-
Vista-VistaModel o Model-View-ViewModel (MVVM, Wikipèdia). A continuació es mostra el 
comportament i les comunicacions que realitzen cadascuns dels components d’aquest patró fent 
ús dels serveis WCF del host. Aquest model permet l’ús de diferents plataformes d’escriptori, web 
i dispositiu mòbil. D’aquesta manera, en un futur la solució es podrà adaptar fàcilment per a afegir 
noves plataformes. 
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14. Disseny de la BD / Diagrama E-R 
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15. Interfície gràfica 

 Prototips inicials 15.1.

15.1.1. Control desplaçable de la fitxa d’un usuari 
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15.1.2. Visualització del mapa cartogràfic 
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 Resultat final 15.2.

15.2.1. Visualització del mapa cartogràfic 
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15.2.2. Pantalla de configuració de l’aplicació 

 

15.2.3. Pantalla d’inici de sessió 
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15.2.4. Pantalla formulari d’edició de Direccions Generals 
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15.2.5. Pantalla de traçat de rutes (línies) sobre el mapa 
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15.2.6. Pantalla de dibuix de polígons (zones) sobre el mapa 
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16. Riscos 

El client sol donar per entès tot allò que explica. El client no és objectiu i per tant és possible 
que allò que aquest informe no concreti detalladament ho doni per fet a la manera que ell vol. Per 
aquest motiu al final de la fase d’implementació és possible que el client quedi sorprès i 
decepcionat al mateix temps amb el resultat final. Pot disgustar-se molt ja que si no accepta la 
implementació de la solució es pot endarrerir molt el temps de lliurament de les correccions o fins 
i tot molta de la feina realitzada pot resultar inservible. A més a més, es poden originar conflictes 
mercantils ja que el client pot negar-se a finalitzar el projecte i encara amb més possibilitats si se’l 
obliga a assumir els costos del contratemps ocasionat. 

Per aquest motiu és molt important atendre bé les peticions i les necessitats del client i 
plasmar-les a la perfecció en aquest document. També s’hauria d’estar contínuament 
intercanviant informació amb les persones de contacte que tenen la necessitat per tal d’elaborar 
de la forma més acurada possible aquest document. 

Un cop finalitzat el document, en el moment d’exposar-ne els detalls al client, no es pot 
deixar en l’aire cap tema. Les dues parts han d’estar d’acord i cap d’elles ha de tenir la sensació 
d’ambigüitat en cap dels punts tractats. 
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17. Conclusions 

El projecte està molt inacabat degut a la planificació temporal tant ajustada que estableix la 
universitat. Per acabar professionalment la solució caldrien com a mínim dos mesos més pel seu 
desenvolupament. 

S’han adquirit molts coneixements i ha costat adquirir-los per no dedicar-me 
professionalment al desenvolupament de software. 

No estic satisfet amb el producte final, però si que ho estic amb mi mateix per no rendir-me 
a l’últim moment i llençar-ho tot per la borda. 

Val a dir que la meva implicació en el treball ha estat molt considerable. M’ha ocupat molt i 
molt temps traient-me temps que hauria d’haver dedicat a la família i a desconnectar. Tot i això, 
per la quantitat de feina per acabar que tenia per poder entregar el projecte, desprès de 
desmoralitzar-me pensant en intentar lliurar-lo novament al semestre següent, he fet un últim 
esforç per poder lliurar-lo. Tot i que el lliuro a des-temps, un dia més tard, crec que se’m hauria de 
valorar tot l’esforç realitzat en conèixer tecnologies que no he utilitzat mai i més si la meva 
professió té poca relació amb la informàtica. Tota la resta de companys d’assignatura estaran en la 
mateixa situació, o semblant, però en el meu cas he volgut assolir coneixements de SIG a part del 
que la resta ha intentat aprendre, Microsoft .NET, cosa que segurament ha estat un error, però no 
m’agradaria pagar-lo més car del que ja he pagat per ell. 

En quant a lliurar-lo tard, tinc molts problemes amb el vídeo presentació ja que amb el 
Camtasia Studio en triguen moltes hores a convertir el muntatge de les captures. Poder hauria 
d’haver lliurat abans també la memòria però així tinc temps de dir les meves últimes paraules. 

Finalment afegiré que ha estat tota una experiència, una experiència de les que es viuen un 
cop a la vida! 
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18. Annex I: glossari 

• BBDD: Base de dades. 
• DTO: Data Transfer Object (Objectes de Transferència de Dades). 
• GIS: Geographic Information System. 
• ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
• IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya. 
• LINQ: Language Integrated Query. 
• LOPD: Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. 
• SGBD: Sistema Gestor de Base de Dades. 
• SIG: Sistema d’Informació Geogràfica. 
• SQL: Structured Query Language (Llenguatge d'interrogació estructurat). 
• SOAP: Simple Object Access Protocol (Protocol Simple d'Accés a Objectes). 
• TFC: Treball Final de Carrera. 
• WPF: Windows Presentation Foundation. 
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19. Annex II: algunes diapositives de la presentació 
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