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2 Descripció del projecte 
 

El projecte es centra en desenvolupar una aplicació per un hotel amb instal·lacions 
d’esbarjo i relaxació amb les característiques que ens marca l’enunciat del TFC. 
 
Els clients d’un Hotel-Spa s’han de poder connectar des dels terminal ubicats a les 
seves habitacions i altres ubicacions que la direcció de l’hotel consideri necessàries 
i, utilitzant el software, accedir als diferents serveis i activitats de l’hotel de manera 
fàcil, ràpida i intuïtiva. 
Així mateix, els empleats de l’hotel disposaran d’una aplicació per controlar i 
gestionar les peticions que han realitzat els clients. 
Les funcionalitats a les quals els clients han d’accedir seran les següents: 

 Consultar informació de l’hotel. 
 Petició al servei d’habitacions ( incidències o peticions de material, servei 

despertador, servei de neteja, servei de planxa,etc.) 
 Reservar espais o recursos de l’hotel com per exemple sales de reunions, 

pistes d’esport,etc. 
 Informar-se o inscriure’s a activitats o serveis de l’hotel com classes del 

gimnàs, massatgista, audicions musicals, etc. 
 

El nostre software ha de ser capaç de gestionar els calendaris i ocupació de les 
activitats amb places limitades i també que estigui dissenyat de manera que sigui 
fàcil ampliar el llistat de funcionalitat inicial. 

 

3 Idoneïtat i objectius del projecte 

3.1 Idoneïtat 
Respecte a la idoneïtat del projecte, després de realitzar una cerca per Internet de 
productes que compleixin les especificacions del software que es desenvoluparà en 
aquest projecte, no se n’ha trobat cap amb les mateixes característiques. Un 
producte així, alliberaria el recepcionista o la persona encarregada d’atendre les 
peticions dels clients que fins ara es feien per telèfon i fins i tot donaria la 
possibilitat d' automatitzar tasques com la del servei despertador. També, l'ús de 
noves tecnologies  per aquest tipus de serveis millorarà la imatge de l'Hotel-Spa 
que l'implementi de cara als clients i pot donar un punt de qualitat de servei davant 
la competència. Per tant, el producte d'aquest projecte pot tenir una gran rebuda al 
mercat.   

3.2 Objectius 
Els objectius  d’aquest projecte són els següents: 

 Adquirir coneixement sobre les tecnologies de la plataforma .NET de Microsoft. 
 Fent servir tots els coneixements adquirits al llard dels estudis d'ETIG, dissenyar 

i implementar una aplicació per un  Hotel-Spa  utilitzant la tecnologia .NET de 
Microsoft que compleixi amb les especificacions de l'enunciat del projecte. 

 



   

Francisco Lopez Ropero                        Pàgina 4 de 31                     TFC.net  HotelSpa 

4 Planificació 

4.1 Temporització inicial de les diferents fases o tasques del projecte.  
 
Seguint el pla docent el projecte s'ha dividit en les següents fases:  
 

 FASE 1-Pla de treball ( Del 25/02/2010 al 10/03/2010 ) 
En aquesta fase es va realitzar una descripció del projecte, es van enumerar els 
objectius d’aquest, es van indicar els requeriments específics del projecte i es va 
realitzar una temporització de les diferents tasques del projecte.  

 
 FASE 2- Especificació i disseny ( Del 11/03/2010 al 07/04/2010 ) 

En aquesta fase es va realitzar l’especificació formal, el disseny de l’aplicació i 
de la base de dades. 

 
 FASE 3- Implementació ( Del 08/04/2010 al 25/05/2010 ) 

Implementació del projecte realitzat amb .NET. Es va lliurar el programari i un 
manual d’instal·lació i de funcionament. 

 
 FASE 4- Memòria i presentació virtual( Del 26/05/2010 al 11/06/2010 ) 

És la fase on es prepara la present memòria del projecte i es prepararà la 
presentació virtual amb la defensa del projecte, que reflecteixi els punts més 
importants del treball realitzat i es pugui veure l’aplicació en funcionament. 

 
 FASE 5- Debat Virtual( Del 22/06/2010 al 25/06/2010 ) 

En aquesta fase, el tribunal d’avaluació podrà formular les preguntes sobre el 
projecte que cregui oportunes a l’estudiant  

4.2 Llistat inicial de tasques 

 
 

Figura 1: Llistat inicial de tasques. 
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4.3 Diagrama de Gantt de la planificació inicial 

 
Figura 2: Diagrama de Gantt. 
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4.4 Resultats de la Planificació 
En general s'ha complert amb la planificació inicial del projecte i només s'han trobat 
problemes a la fase d’implementació ( fase 3). El fet de començar des de zero i 
d'aprendre a mida que avançava el projecte a l'hora d'utilitzar C#, XAML  i la 
plataforma .NET ( WPF, WCF i LINQ) ha fet que s'avancés en l' implementació del 
software a un ritme fluix i que evitava complir la planificació proposada al pla de 
treball.  
El resultat ha estat el lliurament d'un producte on no hi havia implementades totes les 
funcionalitat previstes a la fase de disseny. 
 

5 Anàlisi i disseny del projecte 

5.1 Anàlisi de requeriments 

5.1.1 Requeriments  tècnics  

Els terminals que utilitzarien els clients i empleats de l' l'HotelSpa han de disposar de 
sistema operatiu Windows i tenir instal·lat NET Framework 3.5.  
.NET Framework 3.5. suporta arquitectures x86, x64 i ia64( Windows Server 2008) i els 
sistemes operatius Windows XP i Windows Server2003 tot i que en aquests sistemes 
operatius s’ha d’instal·lar a part. Els sistemes Windows Server 2008, Windows Vista i 
Windows 7 ja l’inclouen. 
El hardware recomanat  per Microsoft és de CPU’s de 1.0 GHz o superior, 512MB o 
més de RAM, targetes de vídeo de 32 bits 1024x768 i més de 500MB de disc dur. 
També és necessari que un dels equips treballi com a servidor i, a més de les 
característiques descrites anteriorment, tingui instal·lat i degudament configurat el 
Internet Information Server ( IIS) i SQL Server de Microsoft. 

5.1.2 Escenari de partida  

L'enunciat del TFC ens marca dos escenaris completament diferenciats i pels quals hem 
de desenvolupar dues aplicacions diferents. 

5.1.2.1 Aplicació per clients de l'HotelSpa 

En el primer escenari situarem l'aplicació que  permetrà als clients de l'HotelSpa accedir 
a les opcions del sistema. L’objectiu  principal del disseny d'aquesta aplicació és 
permetre als clients accedir als serveis que ofereix l'HotelSpa d'una manera fàcil, 
còmoda i eficient.  
L'aplicació haurà de ser una aplicació d'escriptori i haurà d'instal·lar-se  als terminals de 
les habitacions dels clients  i altres ubicacions que la direcció de l’hotel consideri 
necessari.  
L'aplicació tindrà una part que serà accessible per tots els clients sense haver de validar-
se com a usuaris i en la qual trobaran la informació general de l'HotelSpa.  Per accedir 
als serveis que ofereix l'HotelSpa als clients, aquests hauran de validar-se amb un nom 
d’usuari i contrasenya que li serà lliurat al registrar-se a la recepció de l’HotelSpa. 
A aquesta aplicació per als clients l'anomenarem a partir d'ara HotelSpaClients. 

5.1.2.2 Aplicació per empleats de l'HotelSpa 

En el segon escenari situarem l'aplicació que  permetrà als empleats de l'HotelSpa 
gestionar i controlar les peticions dels clients. Els objectius  principals del disseny 



   

Francisco Lopez Ropero                        Pàgina 7 de 31                     TFC.net  HotelSpa 

d'aquesta aplicació han de ser que només els empleats de l'HotelSpa tinguin accés a ella 
i que tinguin a la seva disposició una interfície que els permeti de manera rapida i àgil 
donar resposta a les peticions que han realitzat els clients a través de la seva aplicació 
corresponent.  
A aquesta aplicació per als clients l'anomenarem a partir d'ara HotelSpaGestió. 

5.1.2.3 Actors 

Al nostre projecte només tindrem dos grups d'usuaris, un per a cada aplicació:  
 Els clients de l'HotelSpa.  
 Els empleats de l'HotelSpa. 

Entenem que a tots els clients de l'HotelSpa se'ls entregarà al registrar-se un nom 
d'usuari i  una contrasenya amb què es podrà validar  per accedir a les funcionalitats de 
l'aplicació HotelSpaClients. 
Els empleats de l'hotel també disposaran d'un nom d'usuari i una contrasenya per 
accedir a la seva aplicació de gestió( HotelSpaGestió).  
Las tasques de manteniment com per exemple les altes i baixes d’usuaris, espais i 
activitats les podran fer els empleats de l’hotel amb la seva aplicació corresponent. 

5.1.3 Descripció de les funcionalitats i diagrames de casos d'ús 

A continuació es descriuen els requeriments funcionals amb el corresponent diagrama 
de casos d'ús per als dos subsistemes que interactuen amb l'usuari. 

5.1.3.1 Subsistema clients 

Aquest subsistema contempla les següents funcionalitats:  
 Informació de l'HotelSpa. 
 Validar usuari i contrasenya. 
 Servei d'habitacions. 

o Servei de Bugaderia. 
 Alta,baixa, modificació i consulta. 

o Servei de càtering i restauració. 
 Alta,baixa, modificació i consulta. 

o Servei Despertador. 
 Alta,baixa, modificació i consulta. 

 Reserva d'espais. 
o Alta,baixa, modificació i consulta. 

 Reserva d'activitats. 
o Alta,baixa, modificació i consulta. 
 

El diagrama de casos d'ús dels usuaris clients de l'HotelSpa seria el següent:  
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Figura 3: Casos d'ús Subsistema clients. 
 
Descripció dels casos d'ús:  
 

Nom  Informació Hotel. 

Resum  Mostra a l'usuari informació multimèdia de l'HotelSpa. 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver escollit l' idioma a la pantalla anterior. 
Postcondicions  El client de l'HotelSpa obté informació multimèdia de l'HotelSpa. 

Flux normal  
1. El sistema mostra un menú d'opcions.  
2. El client de l'HotelSpa selecciona la informació que li interessa de 
l'HotelSpa. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Cap. 
Extensions Cap. 

 
Nom  Validar usuari i contrasenya. 

Resum  Es verifica l'accés al sistema. 

Actor(s)  Client HotelSpa,  
Precondicions  Cap 
Postcondicions  El sistema permet l'accés al sistema. 
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Flux normal  
1. L’empleat entra usuari i contrasenya al sistema.  
2. El sistema valida l'accés. 
3. El sistema mostra el menú inicial d'opcions. 

Fluxos alternatius  
2b. El sistema no valida l'accés. 
3b. El sistema mostra missatge d'error i torna a demanar usuari i 
contrasenya. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 

Inclusions Cap. 

Extensions Cap. 
 

Nom  Petició servei d’habitacions. 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar una petició al servei d’habitacions de 
l’HotelSpa 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver escollit l' idioma a la pantalla anterior. 
Postcondicions  El sistema mostra la pantalla per validar usuari i contrasenya.  

Flux normal  

1. El client selecciona l’opció de petició de servei d’habitacions al menú 
inicial. 
2. El sistema mostra la pantalla de validació d’usuari. 
3. Un cop validat el sistema permet seleccionar a l'usuari el servei que li 
interessi rebre. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Validar usuari i contrasenya. 
Extensions Cap 

 
Nom  Alta,baixa i modificació comanda bugaderia. 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa o modificar una petició al 
servei de bugaderia de l’HotelSpa. 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
Postcondicions  El sistema registra, elimina o modifica la petició al servei de bugaderia. 

Flux normal  
1. El client selecciona l’opció de petició de servei de bugaderia. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició al servei de 
bugaderia.  

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta comanda bugaderia. 
Extensions Petició servei d’habitacions. 

 
Nom  Alta,baixa i modificació petició càtering o restauració. 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa o modificar una petició al 
servei de càtering o restauració. 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
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Postcondicions  
El sistema registra, elimina o modifica la petició al servei de càtering o 
restauració. 

Flux normal  

1. El client selecciona l’opció de petició al servei de càtering o 
restauració. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició al servei de càtering 
o restauració. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta reserva de càtering o restauració. 
Extensions Petició servei d’habitacions. 

 
 

Nom  Alta,baixa i modificació de servei despertador. 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa o modificar una petició al de 
servei despertador. 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
Postcondicions  El sistema registra, elimina o modifica la petició de servei despertador. 

Flux normal  

1. El client selecciona l’opció de petició de servei despertador. 
2. El sistema mostra per pantalla un formulari amb l'hora actual per 
defecte si l'usuari encara no ha utilitzat el servei o l'hora a la qual està 
programat el despertador des de l'última vegada.  
3. El sistema dóna la possibilitat a l'usuari de canviar l'hora i/o d'activar 
i desactivar el despertador. 
4. Quan el client desa els canvis, el sistema registra, elimina o modifica 
la petició de servei despertador a la base de dades. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta servei despertador. 
Extensions Petició servei d’habitacions. 

 
Nom  Reserva d’espais 

Resum  Permet a l’usuari realitzar la reserva d’espais de l’HotelSpa 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver escollit l' idioma a la pantalla anterior. 
Postcondicions  El sistema mostra la pantalla per validar usuari i contrasenya  

Flux normal  
1. El client selecciona l’opció de reserva d’espais al menú inicial. 
2. El sistema mostra la pantalla de validació d’usuari. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Validar usuari i contrasenya. 
Extensions Cap. 
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Nom  Alta, baixa i modificació reserva d’espais 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa o modificar una petició de 
reserva d’espais. 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
Postcondicions  El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva d’espais. 

Flux normal  

1. El client selecciona l’opció de petició de reserva d’espais. 
2. A través d'un senzill formulari, el sistema permet a l'usuari 
seleccionar quin espai vol reservar, quin dia  i l'hora d'inici i de 
finalització de la reserva. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva d’espais. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta reserva d’espais. 
Extensions Reserva d’espais. 

 
Nom  Reserva activitats i SPA 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar la reserva per la participació a una activitat o 
a un servei de l’SPA. 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver escollit l' idioma a la pantalla anterior. 
Postcondicions  El sistema mostra la pantalla per validar usuari i contrasenya  

Flux normal  
1. El client selecciona l’opció d’ inscripció a una activitat o servei de 
l’SPA. 
2. El sistema mostra la pantalla de validació d’usuari. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Validar usuari i contrasenya. 
Extensions Cap. 

 
Nom  Alta,baixa i modificació reserva activitat. 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa o modificar la inscripció a 
activitats o la reserva de serveis de l'SPA. 

Actor(s)  Client HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 

Postcondicions  
El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva per la 
participació a una activitat o a un servei de l’SPA. 

Flux normal  
1. El client selecciona l’opció de petició. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva per la 
participació a una activitat o a un servei de l’SPA. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta reserva d’activitats. 
Extensions Reserva activitat  i SPA. 
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5.1.3.2 Subsistema control i gestió 

Aquest subsistema contempla les següents funcionalitats:  
 Validar usuari i contrasenya. 
 Manteniment. 
 Gestió servei d'habitacions. 
 Servei de Bugaderia. 

 Alta,baixa, modificació, tramitació i consulta. 
 Servei de càtering i restauració. 

 Alta,baixa, modificació, tramitació i consulta. 
 Servei Despertador. 

 Alta,baixa, modificació i consulta. 
 Reserva d'espais. 
 Alta,baixa, modificació i consulta. 
 Reserva d'activitats. 
 Alta,baixa, modificació i consulta. 

 
El diagrama de casos d'ús dels usuaris empleats de l'HotelSpa seria el següent:  
 
 
 
 

 
 

Figura 4: Casos d'ús Subsistema control i gestió. 
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Descripció dels casos d'ús:  
 

Nom  Validar usuari i contrasenya 

Resum  Es verifica l'accés al sistema. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa,  
Precondicions  Cap 
Postcondicions  El sistema permet l'accés al sistema. 

Flux normal  
1. L’empleat entra usuari i contrasenya al sistema.  
2. El sistema valida l'accés. 
3. El sistema mostra el menú inicial d'opcions. 

Fluxos alternatius  
2b. El sistema no valida l'accés. 
3b. El sistema mostra missatge d'error i torna a demanar usuari i 
contrasenya. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 

Inclusions Cap. 

Extensions Cap. 
 

Nom  Manteniment 

Resum  
Permet el manteniment d'usuaris, espais, habitacions i activitats de 
l'HotelSpa. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa,  
Precondicions  Cap 

Postcondicions  
El sistema registra a la base de dades les altes, baixes o modificacions 
realitzades. 

Flux normal  

1. Un cop validat al sistema, l'usuari selecciona l'opció de manteniment. 
2. L'usuari selecciona al menú quines dades vol modificar. 
3. Un cop l'usuari ha realitzat els canvis i els desa, el sistema    registra 
els canvis a la base de dades del sistema. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 

Inclusions Validar usuari i contrasenya. 

Extensions Cap. 

 
Nom  Gestió servei d’habitacions 

Resum  
Permet a l'empleat gestionar les peticions dels clients al servei 
d’habitacions de l’HotelSpa 

Actor(s)  Empleat HotelSpa 
Precondicions  Validar usuari i contrasenya 
Postcondicions  El sistema permet accedir a la gestió del servei d'habitacions. 

Flux normal  

1. L’empleat selecciona l’opció de petició de servei d’habitacions al 
menú inicial. 
2. El sistema mostra la pantalla de validació d’usuari. 
3. Es permet l'accés a l'aplicació les opcions de gestió del servei 
d'habitacions 

Fluxos alternatius  Cap. 
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Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Validar usuari i contrasenya. 
Extensions Cap 

 
Nom  Alta,baixa, modificació i tramitació comanda bugaderia 

Resum  
Permet a l’usuari gestionar l’alta, la baixa, la modificar o la tramitació 
d'una petició al servei de bugaderia de l’HotelSpa. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
Postcondicions  El sistema registra, elimina o modifica la petició al servei de bugaderia. 

Flux normal  
1. L'empleat selecciona l’opció de petició de servei de bugaderia. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició al servei de 
bugaderia.  

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta comanda bugaderia. 
Extensions Gestió servei d’habitacions. 

 
Nom  Alta,baixa, modificació i tramitació de petició de càtering o restauració. 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa, modificar o tramitar una 
petició al servei de càtering o restauració. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 

Postcondicions  
El sistema registra, elimina, modifica o tramita  la petició al servei de 
càtering o restauració. 

Flux normal  

1. L’empleat selecciona l’opció de petició al servei de càtering o 
restauració. 
2. El sistema registra, elimina, modifica o tramita la petició al servei de 
càtering o restauració. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta reserva de càtering o restauració. 
Extensions Gestió servei d’habitacions. 

 
Nom  Alta,baixa i modificació de servei despertador. 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa o modificar les peticions de 
servei despertador dels clients. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
Postcondicions  El sistema registra, elimina o modifica la petició de servei despertador. 

Flux normal  
1. L’empleat selecciona l’opció de petició de servei despertador. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició de servei 
despertador. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
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Inclusions Consulta servei despertador. 
Extensions Gestió servei d’habitacions. 

 
Nom  Gestió d’espais 

Resum  Permet a l’usuari gestionar la reserva d’espais de l’HotelSpa 

Actor(s)  Empleat HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
Postcondicions  El sistema registra, elimina o modifica la reserva de l'espai. 

Flux normal  
1. L’empleat selecciona l’opció gestió d'espais. 
2. El sistema registra, elimina o modifica les peticions de reserva 
d'espais dels clients de l'HotelSpa. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Validar usuari i contrasenya. 
Extensions Cap. 

 
Nom  Alta,baixa i modificació reserva d’espais 

Resum  
Permet a l’usuari realitzar l’alta, la baixa o modificar una petició de 
reserva d’espais. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 
Postcondicions  El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva d’espais. 

Flux normal  
1. El client selecciona l’opció de petició de reserva d’espais. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva d’espais 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta reserva d’espais. 
Extensions Reserva d’espais. 

 
Nom  Reserva activitats i SPA 

Resum  
Permet a l’usuari gestionar les reserves dels clients per la participació a 
activitats o les sol·licituds de serveis de l’SPA. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa 
Precondicions  Haver escollit l' idioma a la pantalla anterior. 
Postcondicions  El sistema mostra la pantalla per validar usuari i contrasenya  

Flux normal  
1. L’empleat selecciona l’opció gestió d'activitats o serveis de l’SPA. 
2. El sistema registra, elimina o modifica les peticions d'inscripcions a 
activitats o les reserves de serveis de l'SPA. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Validar usuari i contrasenya. 
Extensions Cap. 

 
Nom  Alta,baixa i modificació reserva activitat. 
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Resum  
Permet a l’usuari la gestió de les peticions d'inscripcions a activitats o 
de reserva de serveis de l'SPA dels clients. 

Actor(s)  Empleat HotelSpa. 
Precondicions  Haver validat usuari i contrasenya correctament. 

Postcondicions  
El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva per la 
participació a una activitat o a un servei de l’SPA. 

Flux normal  

1. L’empleat selecciona l’opció de gestió d'activitats i SPA 
2. L’empleat selecciona la sol·licitud feta pel client. 
2. El sistema registra, elimina o modifica la petició de reserva per la 
participació a una activitat o a un servei de l’SPA. 

Fluxos alternatius  Cap. 

Excepcions  El sistema captura l’excepció, mostra un missatge i finalitza el cas d’ús. 
Inclusions Consulta d’activitats. 
Extensions Reserva activitat  i SPA. 

 

5.2 Disseny 

5.2.1 Requeriments funcionals del projecte 

S'ha dividit el projecte a nivell físic en quatre subsistemes que es podrà treballar 
paral·lelament: 

5.2.1.1 Subsistema clients 

Aquesta part del nostre programari s’ocuparà de les funcionalitats a les quals el 
client de l’hotel podrà accedir. 
Ha d’ incloure una interfície senzilla i molt intuïtiva per aconseguir que els clients 
de l’hotel la trobin atractiva.  
Algunes de les funcionalitats d’aquest subsistema s’han comentat a la part de la 
descripció del projecte (consultar informació de l’hotel, al servei d’habitacions, 
Reservar espais, etc.). Abans de la fase de disseny s’haurà d’estudiar quines 
funcionalitats s’han d’incloure definitivament, tot i que la intenció és que 
l’aplicació que desenvoluparem ha de ser modular i oberta per facilitar afegir més 
opcions a oferir als clients de l’HotelSpa. 
Per aquesta aplicació client, utilitzarem Windows Presentation Fundation(WPF). 
Aquest sistema de representació de nova generació ens permetrà oferir als clients 
de l'HotelSpa interfícies més atractives. 

5.2.1.2 Subsistema control-gestió 

Aquest subsistema s’ha d’encarregar de l’aplicació amb què treballarà el personal 
laboral de l’hotel per gestionar totes les sol·licituds que faran els clients a través 
del subsistema clients.  
Igual que el subsistema anterior, ha de ser fàcil d’utilitzar, modular i fàcilment 
ampliable i també utilitzarem WPF per a la seva implementació. 

5.2.1.3 Subsistema BD 

Per la part de base de dades de la qual s’encarregarà aquest subsistema utilitzarem 
la plataforma Microsoft SQL Server 2008 i en la fase de disseny estudiarem i 
especificarem més detalladament aquest subsistema. 
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5.2.1.4 Subsistema lògica de negoci 

És la part del codi encarregada de processar les dades. 
 

 
 

Figura 5: Gràfica dels subsistemes a nivell físic. 

5.2.2 Arquitectura del sistema 

El disseny lògic de l’aplicació seguirà un model de tres capes: 
 Capa de presentació: Aquesta capa mostra informació a l’usuari final i permet 

l’entrada de dades a través de la interfície d’usuari. 
 Capa de negoci: Aquesta capa lògica s'ocuparà de la part del codi que processa 

les dades. Rep les peticions dels usuaris des de la capa de presentació i envia la 
resposta després de processar-les.  

 També es comunica amb la capa de dades per sol·licitar al gestor de la base de 
dades emmagatzemar o recuperar dades d' ell. 

 Capa de dades:  És la capa encarregada d'accedir i d'emmagatzemar les dades.   
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Figura 6: Esquema del disseny lògic del sistema. 
 

5.2.3 Tecnologies emprades 

Per al desenvolupament del nostre projecte hem hagut d’ estudiar i utilitzar la 
plataforma .NET de Microsoft. 
La plataforma .NET de Microsoft  és un conjunt de tecnologies dissenyades per 
proporcionar noves formes de desenvolupar aplicacions a partir de col·leccions de 
Serveis Web. .NET suporta la infraestructura existent d'Internet, inclouen HTTP, XML i 
SOAP. 

5.2.3.1 .NET Framework 

És un component integral de Windows que admet la compilació i execució de la nova 
generació d'aplicacions i serveis Web XML. 
El disseny de .NET Framework  té com a objectius: 

 Proporcionar un entorn coherent de programació orientada a objectes , en què el 
codi dels objectes  pugui emmagatzemar i executar de forma local, executar de 
forma local però distribuïda a Internet o executar de forma remota. 

 Proporcionar un entorn d'execució de codi que redueixi el màxim possible 
d'implementació de software i conflictes de versions. 

 Oferir un entorn d'execució que promogui l'execució segura d’aquest, així com 
del creat per terceres persones desconegudes o que no són de plena confiança. 
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 Proporcionar un entorn d'execució de codi que elimini els problemes de 
rendiment dels entorns on s'utilitzen scripts o intèrprets de comandes. 

 Oferir al programador una experiència coherent entre tipus d'aplicacions molt 
diferents, com les basades en Windows o en la Web. 

 Basar tota la comunicació en estàndards del sector per assegurar que el codi de 
.NET Framework es pugui integrar amb altres tipus de codi. 

 
Els principals components de NET Framework  són: 

 El conjunt de llenguatges de programació. En aquest projecte utilitzarem el C# 
3.0. 

 La Biblioteca de Classes Base o BCL. 
 L’ Entorn Comú d'Execució per llenguatges o CLR per les seves sigles en 

anglès. 
 
Existeixen diferents versions de .NET Framework i hem decidit utilitzar la versió V3.5. 

 

 
Figura 7: Esquema tecnologies de la plataforma .NET. 

5.2.3.2 Windows Presentation Foundation ( WPF) 

L’ enunciat del projecte ens marca que les interfícies d'usuari estiguin desenvolupades 
en Windows Presentation Foundation o WPF. 
WPF és un sistema de presentació de nova generació per crear aplicacions clients de 
Windows que proporcionin una experiència impactant per l'usuari des del punt de vista 
visual.   
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WPF proporciona millores de programació addicionals pel desenvolupament 
d'aplicacions client de Windows. Una millora evident és la capacitat per programar una 
aplicació mitjançant un codi de llenguatge de marcat i codi de llenguatge subjacent. En 
general i en el nostre projecte, utilitzarem el llenguatge de marcat d'aplicacions 
extensible (XAML) per implementar l'aparença d'una aplicació. 
En aquest projecte, el llenguatge de desenvolupament que utilitzarem per al codi 
subjacent  és el C#.  
Treballar amb aquesta tecnologia ens permet separar la part de disseny i la part de 
programació. En aquest cas, una única persona desenvoluparà tot el projecte, però la 
millor manera de crear una bona aplicació, és fer que dissenyadors gràfics i 
programadors treballin conjuntament, però cadascú a la seva especialitat. 
 

 
 

Figura 8: XAML:Vincle entre dissenyador i programadors. 

5.2.3.3 Windows Communication Foundation ( WCF) 

Windows Communication Foundation és un conjunt de tecnologies .NET per a la 
creació i execució de sistemes connectats. WCF proporciona un model de programació 
unificat per crear ràpidament aplicacions orientades a serveis que es comuniquen per 
tota la Web i l'empresa. 
Les principals característiques de WCF són: 

 Orientació a serveis. 
 Interoperabilitat. 
 Diversos models de missatges. 
 Metadades de serveis. 
 Contractes de dades. 
 Seguretat 
 Diversos transports i codificacions 
 Missatges fiables i a cua 
 Missatges duradors. 
 Transaccions. 
 Compatibilitat amb AJAX i REST. 
 Extensibilitat. 
 Flexibilitat. 

5.2.3.4 Language Integrated Query (LINQ)  

LINQ es un component del Microsoft .NET Framework que afegeix la capacitat de 
realitzar consultes natives a través dels llenguatges .NET utilitzant una sintaxi similar a 
la de SQL. Simplifica la implementació d'accés a qualsevol tipus de dades. Utilitzem 
LINQ per accedir a document XML, a la base de dades SQL a objectes, a entitats i a 
Datasets. 
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Utilitzant LINQ hem pogut modelar i visualitzar de manera molt fàcil la base de dades i 
crear una representació d'aquesta. 

 
Figura 9: Components LINQ. 

5.2.4 Diagrama conceptual de classes 

A partir dels casos d'ús, elaborem el diagrama conceptual de classes. 

 
Figura 10: Diagrama conceptual de classes. 
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5.2.5 Disseny de persistència 

A partir de la informació que s'emmagatzema independentment del sistema gestor de la 
base de dades que s'utilitzarà i sense tenir en compte cap qüestió tecnològica, obtenim el 
disseny conceptual. 
 
 

 
 
 

Figura 11: Model ER de l’ estructura de la informació 
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A partir del model ER de la figura 7 obtenim el següent model relacional: 
 
Habitacions ( HabitacioID, Estat_ocupacio, numero_ocupants) 
 
Clients( ClientID, Clau, Nom, Telefon,Email, Direccio,Ciutat, Provincia, CodiPostal, 
Login, Habitacio, DataAlta, DataBaixa) 
{habitació}fa referència a Habitacions(HabitacioID) 
 
Empleats (EmpleatID, Clau, Rol, Nom, Telefon, Email, NIF)  
 
Comanda_bugaderia( ComandaID, Habitacio, Client, PecesRoba, HoraLliurament, 
HoraDevolucio) 
{Habitacio}fa referència a Habitacions(HabitacioID) 
 
Despertadors( DespertadorID, activat, hora, Habitacio) 
{habitacio}fa referència a Habitacions(HabitacioID) 
 
Reserves ( ReservaID, Dia, HoraInici, HoraFinalitzacio, Espai, habitacio) 
{habitacio}fa referència a Habitacions(HabitacioID) 
{espai}fa referència a Espais(EspaiID) 
 
Taula_restaurant (idTaula, estat, reserva) 
{reserva}fa referència a Reserves(reservaID) 
 
Espais ( EspaiID, nomEspai, descripció, estat, aforo, reserva) 
{reserva}fa referència a Reserves(reservaID) 
 
Activitat (idActivitat, nomActivitat, descripció, placesDisponibles, placesOcupades, 
estat, reserva, empleat) 
{reserva}fa referència a Reserves(reservaID) 
{empleat}fa referència a Empleats(EmpleatID) 
 
Servei_spa (idServei, nomServeit, descripció, placesDisponibles, placesOcupades, 
estat, reserva, empleat) 
{reserva}fa referència a Reserves(reservaID) 
{empleat}fa referència a Empleats(EmpleatID) 
 
 

5.2.6 Disseny de la interfície gràfica d'usuari 

En aquest apartat detallem un diagrama del flux entre les pantalles de les aplicacions, 
tant de la destinada als clients de l'HotelSpa com la destinada als empleats encarregats 
de gestionar les peticions dels clients. 

5.2.6.1 Diagrama de pantalles HotelSpaClients 

A l’ aplicació amb la qual interactuaran els clients, la intenció és que les pantalles siguin 
senzilles i fàcils d'entendre. És per això, que es guiarà als clients a través d'uns 
formularis atractius on es trobi còmode. 
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Figura 12: Diagrama de flux pantalles HotelSpaClients 
 
 
 

5.2.6.2 Diagrama de pantalles HotelSpaGestió 

 
En el cas de l'aplicació als empleats, només es crearan dues pantalles: 

 La pantalla inicial de benvinguda i de validació d'usuari i contrasenya. 
 Un cop l'usuari hagi validat l'accés, una segona pantalla on l'usuari trobarà la 

pantalla principal dividida en diferents panells. El panell principal canviarà en 
funció de quin servei de l'HotelSpa vol gestionar. 

 
 
 
 

 
 

Figura 13: Diagrama de flux pantalles HotelSpaGestió 
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6 Productes Obtinguts 
 
Els productes obtinguts són: 

 HotelSpaClients: Aplicació que utilitzaran els clients per accedir als serveis que 
ofereixi l'HotelSpa. 

 HotelSpaGestio: Aplicació que utilitzaran els empleats de l’HotelSpa per 
gestionar les peticions del clients. 

 HotelSpaBD: Script de creació de la base de dades per SLQ Server. 
 Manual d'instal·lació i configuració de les aplicacions 
 Manual d'usuari de les aplicacions. 

A l’aplicació HotelSpaClients no es van arribar a implementar totes les funcionalitats 
pensades a la fase de disseny per falta de temps a la fase 3 del projecte. 
L’aplicació HotelSpaGestio no es va arribar a implementar a la fase corresponent per 
falta de temps. 

6.1 HotelSpaClients 

6.1.1 Solució  HotelSpaClients de Visual Studio 2008  

 
Figura 14: Solució HotelSpaClients de Visual Studio 2008 
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6.1.2 Pantalla inicial 

Un cop hem executat el programa ens trobem amb la pantalla inicial de l'aplicació. 
 

 
Figura 15: Finestra inicial HotelSpaClients 

Al menú principal trobem els botons que ens permeten accedir als diferents serveis que 
ofereix l'hotel. 
Si fem clic al botó d'informació trobem en un document dinàmic hostejat a un control 
FlowDocumentReader on os podria posar total la informació de l'HotelSpa amb 
contingut multimèdia com fotos i vídeos. 
 

 
Figura 16: Pantalla d'informació de l'HotelSpa 
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6.1.3 Servei d'habitacions 

Per accedir al servei d'habitacions, el client de l'hotel necessitarà un nom d'usuari i 
contrasenya que haurà rebut a la recepció de l'hotel. 
Per realitzar les proves disposem dels següents usuaris: 

 Usuari: admin  Contrasenya: admin 
 Usuari: Usuari1 Contrasenya: Usuari1 

 

 
Figura 17: Pantalla validació d'usuari. 

 
Després de fer clic al botó acceptar el client es trobarà amb un senzill menú de botons 
per accedir als serveis oferts per l'HotelSpa. 
A la part superior dreta apareixerà el seu nom i la seva habitació que l'aplicació obté 
automàticament de la base de dades. 
 

 



   

Francisco Lopez Ropero                        Pàgina 28 de 31                     TFC.net  HotelSpa 

Figura 18: Pantalla de servei d'habitacions 

6.1.4 Reserva d'Espais 

El client podrà reservar un espai seleccionant el dia, l'hora d'inici i l'hora de finalització, 
fent clic al botó "Reservar". 
Els espais disponibles es carreguen des de la base de dades a un Listbox mostrant també 
a l'hora l'aforament màxim de l'espai seleccionat. 
 

 
Figura 19: Pantalla de reserva d'espais. 

6.1.5 Servei Despertador 

El client té la possibilitat de programar l'hora a la qual vol que el despertin al matí a 
través d'aquesta funcionalitat. 
 

 
Figura 20: Pantalla servei despertador 
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Si vol canviar l'hora programada, haurà de fer clic al botó corresponent. A part d’ editar 
l'hora, també té la possibilitat d’ activar o desactivar l'alarma. 
Per guardar els canvis només caldrà fer clic al botó "Desar". 
 

 
Figura 21: Pantalla de modificació del servei despertador 

 

7 Canvis i possibles millores del producte 
En aquesta memòria ja s'han inclòs tot els canvis proposats  pel consultor de 
l'assignatura a totes les PAC com una revisió ortogràfica més acurada, comentaris sobre 
la idoneïtat del projecte, puntualitzacions fetes sobre les tecnologies emprades, més 
detall en la recollida de requisits del software i canvis al diagrama de Gantt i de casos 
d'ús. 
A part d'aquests canvis proposats pel consultor, en un futur s'hauria de: 

 Implementar les funcionalitats de l'aplicació HotelSpaClients no incloses al 
producte final i detallades a la fase d'anàlisi i disseny. 

 Implementar l'aplicació HotelSpaGestió. 
 Canviar el nom d'usuari amb què els clients accedeixen a l'aplicació pel número 

de l'habitació.  
 Aprofitar la potència de WPF per fer encara més atractiva visualment la 

interfície d'usuari. 

8 Objectius aconseguits 
A l'apartat 2.2 d'aquesta memòria anomenàvem els dos objectius principals d'aquest 
treball fi de carrera. Eren els següents: 

 Adquirir coneixement sobre les tecnologies de la plataforma .NET de Microsoft. 
 Fent servir tots els coneixements adquirits al llarg dels estudis d'ETIG, dissenyar 

i implementar una aplicació per un  Hotel-Spa  utilitzant la tecnologia .NET de 
Microsoft que compleixi amb les especificacions de l'enunciat del projecte. 

Tot i que els productes lliurats no han complert amb les expectatives creades a la fase 
d’especificació i disseny del projecte, considero que sí s'han complert els objectius 
marcats al pla docent de l'assignatura i resumits en aquests dos punts. 
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9 Conclusions 
Al llarg d'aquest treball de síntesi hem posat a prova els coneixement adquirits als 
estudis i posar-los en pràctica en un treball concret, però a mi, personalment, també 
m'ha servit per posar a prova la meva capacitat, molt important a l'exercici professional 
de l'informàtica , d'adaptar-me i d'assimilar noves tecnologies en poc temps i estar 
preparat per crear un producte de software professional. 
 
Sobre la plataforma .NET destacar la potencia i les grans possibilitats que dóna integrar 
diverses  tecnologies com Windows Communication Foundation(WCF), Windows 
Workflow Foundation  i Windows Presentation Foundation. També, els avantatges que 
té treballar amb un llenguatge de marcat com XAML i que dissenyadors i programadors 
puguin treballar junts, cadascú en el seu camp. Que en un grup de  treball els 
dissenyadors s'encarreguin de la seva especialitat, que és fer una aplicació més atractiva 
i fàcil d'utilitzar pels usuaris, i que el programador s'encarregui del comportament en el 
llenguatge subjacent que desitgi.   
 
En aquests mesos, lògicament, he trobat algunes dificultats a l'hora de realitzar el 
projecte i que és important recordar-les de cara al futur. Són aquestes:  

 És molt important tenir molt clar el projecte i què vol el possible client per evitar 
tant com sigui possible improvisacions i dubtes un cop començat. En aquesta 
assignatura, en cas de dubte, hem tingut el recolzament del consultor en 
qualsevol moment per orientar-nos en la manera se solucionar els problemes 
creats per no haver entès bé l'enunciat, però en el món laboral no serà així. 

 La planificació és molt important i s'ha d'evitar ser ingenu i pensar que tot anirà 
com tu ho has planificat i que es compliran els terminis. 

 En aquest cas, m'he trobat amb la dificultat afegida que els meus coneixements
 de la plataforma .NET abans de començar aquest treball final de carrera eren 
 mínims i no vaig tenir en compte amb el temps extra que es necessitaria per 
 implementar un software alhora que aprenia totes aquestes tecnologies. 
 Tota aquesta "pèrdua de temps" va fer que el producte no tingui totes les 
 funcionalitats recollides a la fases d'anàlisi i disseny. 

 
Vaig escollir l'àrea de .NET per realitzar el meu treball final de carrera per la 
importància que penso que té en el món laboral la plataforma de Microsoft i el valor 
afegit que implica conèixer aquesta plataforma  pel currículum de cara a progressar 
laboralment. Al llarg dels estudis d'enginyeria tècnica en informàtica de gestió hem 
treballat  la plataforma de Sun Microsystems i vaig pensar que també seria important 
conèixer els productes de la “competència”.  
Finalment, el fet d’ haver realitzat aquest projecte m’ha donat una visió global de 
diverses plataformes i crec que em converteix en un professional polivalent, amb una 
àmplia visió del món de la programació i millor format. 
 

10 Agraïments 
Vull agrair tot el recolzament que he rebut al llarg dels estudis per tanta gent. En primer 
lloc al meu tutor, en Quim Trullàs. A Jordi Sánchez, consultor d'aquesta assignatura. A 
tots els consultors de totes les assignatures que he cursat tots aquets semestres. A la 
meva família i als meus amics. I finalment, a la meva parella. T'estimo Ester!. 
Gràcies a tots!. 
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