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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest informe es detalla l’anàlisi previ i posterior a la 

implementació del projecte. 

El projecte consta del disseny i implementació d’una eina per a 

gestionar el contingut d’una pàgina web, concretament una web 

orientada a músics.  

Aquest projecte pretén donar una solució a la problemàtica que 

presenta autogestionar un lloc web sense tenir coneixements de 

programació ni disseny web. Així doncs, s’ha pensat en una aplicació 

web que permeti la publicació i edició de continguts en una pàgina 

web. Per fer-ho hi haurà per una banda una aplicació Silverlight 

protegida amb contrasenya que s’encarregarà de facilitar a l’usuari 

les tasques de publicació i edició dels continguts i d’altra banda hi 

haurà la pàgina web que mostrarà al públic aquest continguts. 

En el desenvolupament d’aquest anàlisi s’han utilitzat diferents 

programes que han facilitat el disseny de l’aplicació a diferents 

nivells. 

En el disseny de la base de dades s’ha utilitzat una eina freeware 

anomenada MySQL Workbench (http://www.mysql.com/products/workbench/). 

Aquesta eina permet fer un disseny complet de la base de dades, tant 

de les taules i vistes, com dels procediments, permisos i scripts de 

creació. Addicionalment també permet fer el disseny del diagrama 

d’Entitat Relació, funcionalitat que ha sigut utilitzada en l’elaboració 

d’aquest informe. 

Pel que fa al disseny dels diagrames de casos d’ús i altres esquemes, 

s’ha utilitzat una versió de prova de l’eina SmartDraw que permet de 

manera senzilla i intuïtiva crear esquemes i diagrames personalitzats 

(http://www.smartdraw.com/downloads/). 

Per a representar gràficament el model de classes s’ha emprat 

dissenyador que incorpora el Visual Studio per a tal efecte. Aquest 

mòdul de Visual Studio permet modelar les classes d’una manera 

gràfica i visual mentre simultàniament es codifica l’esquelet de les 

mateixes de manera automàtica. 

En el procés de maquetat de la interfície d’usuari s’ha utilitzat un 

editor d’imatges gratuït i open-source anomenat GIMP, disponible a la 

seva web oficial, (http://www.gimp.org/). 

http://www.mysql.com/products/workbench/
http://www.smartdraw.com/downloads/
http://www.gimp.org/
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La interfície d’usuari serà implementada mitjançant pàgines .aspx per 

a la part pública i una aplicació Silverlight per a la gestió de la 

mateixa. També s’utilitzaran llibreries externes com jQuery per a la 

implementació de menús i altres elements dinàmics. 

Com en el desenvolupament d’aquesta aplicació s’utilitzarà un patró 

de disseny MVVM, no cal implementar les vistes definitives fins tenir 

el nucli de l’aplicació acabat, ja que aquest ha de ser totalment 

independent de la plataforma que s’utilitzi en el disseny de la 

interfície. 

Obtindrem llavors una aplicació desacoblable en la que la migració de 

codi entre plataformes (per exemple, WPF a Silverlight o Silverlight a 

Windows Phone) serà molt eficient. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

Justificació del projecte 

Per que el projecte? 

La idea de fer aquest projecte neix arran de la petició que em van fer 

uns amics meus que són DJ’s. 

Volien una pàgina web personalitzada per a poder promocionar-se a 

la xarxa però no tenen coneixements de programació web i això ens 

suposava un problema a l’hora d’actualitzar els continguts. 

Degut a la feina de la universitat i el treball no puc estar cada poc 

temps modificant les pàgines de forma manual així que he decidit fer 

una pàgina web amb un gestor de contingut al darrera, amb una 

interfície el més intuïtiva possible per a que siguin ells mateixos qui 

afegeixin, editin i eliminin els continguts de la forma que els sembli 

convenient. 

Estudi del mercat 

El mercat a qui va dirigit aquest producte és el conjunt de músics i 

DJ’s que no tenen pàgina web, tenen una imatge corporativa 

dissenyada o una pàgina web estàtica en marxa i volen tenir a l’abast 

una eina que els permeti gestionar els continguts de forma senzilla i 

intuïtiva. 

Descripció del projecte 

El projecte consta de dos parts, per una banda hi ha la pàgina web, 

que serà des d’on els usuaris visitants consultaran els continguts i 

d’altra banda hi ha l’aplicació Silverlight de gestió. Aquesta aplicació 

ha de permetre la introducció, eliminació i edició dels continguts que 

es mostren a la web pública. 

Aquestes dos parts formen part del mateix projecte però estan 

pràcticament desacoblades. Això és així perquè la part pública és la 

que pot prendre diferents formes en funció dels requeriments del 

client.  
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Objectius del projecte 

Objectius generals 

A grans trets, l’objectiu principal d’aquest projecte és proporcionar 

una eina de promoció online dirigida a DJ’s i músics en general on 

poder publicar continguts com notícies, la seva biografia, pròximes 

actuacions, música, fotografies dels events etc. 

L’edició d’aquests continguts ha de ser clara i no requerir molta 

navegació per part de l’usuari, ja que el públic a qui va dirigit no té 

perquè tenir coneixements informàtics avançats. 

Objectius específics 

Des d’un punt de vista mes específic, aquest projecte vol donar 

resposta a la necessitat que existeix en els DJ’s i músics tant 

professionals com amateur. Aquesta necessitat és la de gestionar els 

seus propis continguts des de qualsevol ordinador o dispositiu amb 

capacitat de navegació per la xarxa amb connexió a internet. 
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Requeriments 

L’aplicació té una vessant informativa i de promoció, per tant ha de 

presentar els continguts d’una forma clara i entenedora. Per a donar 

suport a les cerques s’implementarà un sistema de tags i un cercador 

de continguts. Addicionalment s’utilitzaran els diferents plugins que 

ofereixen les xarxes socials per connectar amb els llocs web així com 

un generador RSS per a que els usuaris es puguin subscriure i estar 

al corrent de les properes actuacions. 

Estirà estructurada en cinc apartats: Notícies, Galeria Fotogràfica, 

Continguts multimèdia, Properes Actuacions i Biografia. 

Tret de la Biografia, que serà un element que canviarà poc, aquests 

apartats han d’estar representats en la pàgina principal, des d’on es 

tindrà accés a les últimes publicacions sobre cada tema de manera 

resumida, oferint la possibilitat d’ampliar la informació sobre un 

element en concret.  

Tindrem per tant una pàgina principal que variarà amb cada 

publicació i que sempre oferirà les entrades més recents de cada 

apartat des de la qual s’accedirà a pàgines dedicades a oferir la 

informació detallada sobre cada publicació així com un llistat complet 

de publicacions fetes dintre de cada apartat. 

S’ha decidit no utilitzar Silverlight en la programació de les pàgines 

d’accés públic que acabem d’anomenar, ja que això requeriria de la 

utilització d’un plugin en el navegador que pot frenar l’accés als 

usuaris que no estiguin familiaritzats amb l’ús de plugins externs. Per 

tant aquestes pàgines estaran en format .aspx 

D’altra banda i en un nivell d’accés limitat als administradors de la 

pàgina, hi haurà l’aplicació Silverlight de gestió dels continguts. 

Principalment aquesta aplicació s’encarregarà de realitzar les 

transaccions d’introducció, edició i eliminació de dades. Per fer-ho es 

programaran diferents formularis que faràn d’interfície entre l’usuari i 

la base de dades de l’aplicació. 

Addicionalment aquests formularis han de tenir la capacitat de validar 

les dades introduïdes per assegurar la coherència i correctesa de les 

mateixes. 
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Funcionalitats a desenvolupar 

 Presentació de continguts 

L’eina ha de ser capaç de presentar la informació als 

internautes d’una forma clara i organitzada. Addicionalment la 

presentació de les dades a d’estar altament desacoblada de la 

gestió dels continguts, d’aquesta manera es vol aconseguir que 

la modificació de les vistes no sigui dificultosa ni requereixi de 

la modificació de la resta de components de la solució. 

La part encarregada de la presentació dels continguts és una 

pàgina web. Aquesta pàgina ha d’estar dividida per seccions 

segons els tipus de continguts que es publicaran (Noticies, 

Actuacions, Galeries, Multimedia i Biografies). 

La pàgina web consumirà les dades d’un servidor SQL per 

presentar-les a l’usuari de forma organitzada. 

 

 Gestió dels continguts 

Per a donar suport a la persistència de les dades, aquestes 

estaran guardades en una base de dades. 

L’eina ha de proporcionar totes les funcionalitats pròpies de la 

gestió de la informació continguda en una base de dades, tals 

com la consulta, la inserció, modificació i eliminació de la 

mateixa. 

Igual que passa amb la pàgina web, l’eina de gestió haurà 

d’estar dividida en cinc mòduls, cadascun d’ells orientat a 

gestionar cadascuna de les seccions. 
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Resultats esperats 

El que es pretén aconseguir és una eina completa i a la vegada 

simple de gestionar a través de la qual els DJ’s i músics tinguin un 

altra opció alhora de seleccionar la seva plataforma de promoció 

online. 

Des del punt de vista de l’ús de tecnologies, el resultat serà una 

mescla de recursos de diferents orígens i llenguatges de programació 

funcionant a la vegada amb un objectiu comú 

Productes Obtinguts 

En finalitzar el projecte, s’han obtingut dues aplicacions, la primera es 

una pàgina web destinada a presentar informació a l’usuari visitant 

de forma organitzada. A més aquesta pàgina permet la connexió dels 

continguts amb les xarxes socials i un cercador intern de 

publicacions. 

El segon producte obtingut és una aplicació Silverlight de gestió de 

continguts. Principalment aquesta aplicació s’encarrega de fer les 

operacions de lectura, escriptura i edició de les dades. Per fer-ho es 

connectarà al servidor a través d’un servei de domini que 

proporcionarà les dades del servidor al client. 

Planificació inicial vs. planificació final 

La principal modificació que s’ha fet en el disseny inicial ha sigut en el 

sistema de classificació per mitjà de tags. 

Durant la planificació inicial s’havia pensat en implementar un 

sistema de classificació de continguts per mitjà de tags per a donar 

suport a les cerques d’informació. 

Aquesta funcionalitat ha sigut descartada per dos motius. El primer 

ha sigut per manca de temps i la necessitat de prescindir d’una 

funcionalitat secundaria per a poder entregar el projecte dintre de les 

dates. El segon motiu ha sigut la manca d’utilitat real de la 

funcionalitat ja que amb el cercador de continguts clàssic es poden 

trobar fàcilment totes les publicacions. 
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3. ANÀLISI I DISSENY 

Diagrama de casos d’ús 

Distingirem dos tipus d’usuari, l’usuari visitant de la pàgina i l’usuari 

administrador.  

L’usuari visitant serà aquell qui visita la pàgina amb l’objectiu de 

consultar la informació que s’ofereix i comentar-la o compartir-la a 

les xarxes socials. 

Així doncs, el diagrama de casos d’ús de l’usuari visitant queda de la 

següent manera: 
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Descripció textual dels casos d’ús per a l’usuari visitant 

Consulta de llistats 

La descripció d’aquest cas d’ús és aplicable a la secció de galeries, a 

la de fitxers multimèdia, a la d’actuacions i a la de noticies. 

En tots els casos la condició d’entrada serà que l’usuari hagi 

seleccionat una secció i la sortida serà un llistat d’ítems d’aquella 

secció. 

En el cas de la consulta d’últimes entrades publicades, es presentarà 

un llistat de les últimes publicacions ordenades cronològicament 

mentre que la consulta de llistat complet mostrarà un llistat de tots 

els ítems donant la possibilitat a l’usuari de filtrar els resultats 

mostrats. 

Consulta de detall 

La descripció d’aquest cas d’ús és aplicable a la secció de galeries, a 

la de fitxers multimèdia, a la d’actuacions i a la de noticies. 

En aquest cas la condició d’entrada serà que s’hagi seleccionat un 

ítem del llistat mentre que la sortida serà el detall d’aquell ítem on es 

permetrà veure’n el detall complet del mateix, informació que no 

necessàriament es mostra en el llistat. 

Interacció amb xarxes socials 

La condició d’entrada d’aquest cas serà estar visualitzant un detall de 

qualsevol publicació, llavors es dona la possibilitat a l’usuari de 

compartir aquesta informació a les xarxes socials, a través dels 

plugins que proporcionen les mateixes. 
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D’altra banda, hi ha l’usuari administrador és aquell qui s’encarrega 

de la gestió dels continguts i utilitza l’aplicació Silverlight per fer-ho. 

Aquesta aplicació només serà visible per als administradors de la 

pàgina.  

El diagrama de casos d’ús per al administrador és:  
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Descripció textual dels casos d’ús per a l’usuari administrador 

Gestió de les seccions 

La descripció d’aquest cas d’ús és aplicable a la secció de galeries, a 

la de fitxers multimèdia, a la d’actuacions i a la de noticies. 

En tots els casos la condició d’entrada serà que l’usuari hagi 

seleccionat una secció i la sortida serà un llistat d’ítems d’aquella 

secció. 

Addició, eliminació i edició de publicacions 

La descripció d’aquest cas d’ús és aplicable a la secció de galeries, a 

la de fitxers multimèdia, a la d’actuacions i a la de noticies. 

En funció de la secció seleccionada, l’administrador podrà afegir, 

eliminar o editar ítems. La condició d’entrada és que hi hagi un ítem 

seleccionat del llistat. 

En el cas de l’addició i l’edició, es presentarà un formulari des del 

qual es podran introduir o editar els camps de la publicació mentre 

que per al cas de l’eliminació, simplement es demanarà una 

confirmació abans de procedir a l’eliminació. 

Gestió d’imatges vinculades 

Totes les publicacions (això no inclou la secció d’administració) 

tindràn un conjunt d’imatges associades, per tant mentre 

l’administrador estigui visualitzant el detall d’una publicació (condició 

d’entrada), tindrà la oportunitat de vincular-hi imatges així com 

d’eliminar-ne la vinculació o editar-ne els camps. 
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Model conceptual 

Identifiquem 5 entitats principals: Galeries, Notícies, Actuacions, 

Multimèdia, Biografies i Imatges. L’actor principal serà un usuari 

visitant de la pàgina, que podrà ser usuari normal o administrador. 
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Diagrama d’arquitectura del sistema 

L’aplicació correrà en un servidor web IIS que tindrà el framework de 

.NET instal·lat així com el sistema de gestió de bases de dades gratuït 

phpMyAdmin per poder fer les tasques de posada en marxa i 

manteniment de la base de dades.  

Les peticions s’enviaran des del navegador de l’usuari cap al servidor 

on s’estirà executant l’aplicació. Un cop  el servidor hagi rebut la 

petició i l’hagi resolta, s’enviaran les pàgines corresponents cap al 

client una vegada processades. 

A la vegada, el servidor IIS està connectat a un servidor SQL que 

proporcionarà el suport a la persistència de les dades de l’aplicació. 
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Disseny de la base de dades 

La base de dades estirà allotjada en un servidor SQL. Les entitats són 

les següents: 

Imatge 

Representa la informació relativa a les imatges, 

aquesta entitat estirà relacionada amb moltes 

altres entitats com s’observa al diagrama 

d’entitat relació. Això és així perquè molts dels 

elements que componen la pàgina web tindran 

una o una col·lecció d’imatges associada. 

 

 

 

Noticia 

L’apartat de notícies gira entorn a aquesta 

entitat, que contindrà informació sobre aquests 

elements. Per a la seva classificació, aquesta 

entitat estirà relacionada amb l’entitat “Tags” 

mentre que per a il·lustrar la notícia, aquesta 

entitat es relacionarà amb Imatge. 

 

 

 

Multimedia 

Aquesta entitat representa la informació sobre 
els fitxers multimèdia que es reproduiran en 

streaming a través de la pàgina web. Com es 
pot observar a la figura, a més dels camps 

títol i descripció, també hi ha un camp per a 
guardar el codi que posteriorment s’haurà 

d’incrustar a la pàgina per reproduir el 
contingut. També està relacionada amb les 

entitats Tag i Imatge. 
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Actuació 

Una entitat que representa la informació 

referent a events. Naturalment estirà 
relacionada amb l’entitat Imatge (perquè una 

actuació sol tenir un cartell) i també estirà 
relacionada amb l’entitat Tag per facilitar la 

cerca d’actuacions 

 

 

Usuari 

L’aplicació ha de permetre la identificació d’usuaris 

administradors, per tant  es fa necessària aquesta 

entitat per a representar la informació relacionada 

amb els usuaris. 

 

 

 

Bio 

Una entitat senzilla que representa la informació 

relativa a la biografia de l’artista. 

 

 

 

Galeria 

Una entitat senzilla que representa un grup 

d’imatges que pertanyen a un mateix tema. 
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Diagrama d’Entitat-Relació 
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Model de classes 

En aplicacions petites no és necessari utilitzar un patró de disseny per 

al modelat de les classes ja que seria contra productiu. Ara bé, en 

aplicacions que tenen certa complexitat és recomanable estructurar 

les classes d’alguna manera per a facilitar la comprensió, revisió, 

modificació i solució de problemes al codi. 

El patró de disseny MVVM 

En aquest projecte s’ha decidit utilitzar el patró de disseny MVVM. 

Aquest patró de disseny es caracteritza per separar la capa de negoci 

(Model) de les vistes (View) a través d’una capa que connecta les 

dues (Model-View). 

 

 

 

Entre els múltiples avantatges d’utilitzar aquest patró de disseny, 

destaquem: 

 Disseny de d’interfície i del nucli de l’aplicació pràcticament 

simultanis. 

 Possibilitat d’introduir proves unitàries de forma fàcil 

 Reutilització del codi 

 Major flexibilitat a l’hora de fer un disseny nou de la interfície 

Cal destacar la gran integració que existeix entre Silverlight o WPF i 

aquest patró de disseny, ja que aquestes tecnologies proporcionen 

una infraestructura d’enllaç de dades que s’ajusta perfectament als 

requeriments del patró de disseny MVVM. Ell llenguatge de les vistes 

es declaratiu i s’anomena XAML i permet l’enllaç als mètodes i 

propietats del ModelView d’una manera molt senzilla. 

En resum, el model representa les dades amb les que treballarem i 

també s’encarregarà d’escriure i obtenir les dades de forma 

asíncrona, en el nostre cas a la base de dades. 

El ModelView és el controlador que manté separada la capa de negoci 

de la capa de presentació i proporciona mètodes i propietats per a 

que aquests interactuïn. 

MODEL -VIEW VIEW MODEL 
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La vista és la part visible a l’usuari i l’encarregada de mostrar la 

informació. En el nostre cas, la part d’administració de l’aplicació serà 

una aplicació Silverlight, mentre que la part visible als usuaris públics 

estirà formada per formularis web de .NET. S’ha pres aquesta decisió 

de disseny perquè en una aplicació web de promoció com és aquesta, 

no es vol dificultar l’entrada a la pàgina obligant a l’usuari a instal·lar 

plugins de tercers. Així doncs, tot i que s’intentarà delegar la major 

part del codi al ModelView, les pàgines públiques tindran un codi 

subjacent escrit en vb.NET mentre que les vistes de la part 

d’administració pràcticament no en tindran ja que aquestes estaran 

escrites en XAML de forma declarativa. 

El Model 

Les classes model representen les dades o informació amb la que 

treballarem. La informació pot residir en diferents plataformes, ja 

sigui un fitxer XML, un fitxer de base de dades o un servidor SQL, per 

exemple com es el cas d’aquest projecte.  

Aquesta classe és l’encarregada de realitzar les operacions de 

recuperació i introducció de la informació i de vegades de fer-ne la 

validació (implementant la classe IDataErrorInfo) tot i que això és 

una tasca més pròpia del ViewModel.  

El modelat de les classes model sovint és complicat, una 

característica comuna que solen tenir els models és que els camps 

acostumen a correspondre’s amb els camps de les Entitats en el 

diagrama d’entitat relació, tot i que poden tenir-ne més. 

El Model-Vista 

Com ja s’ha comentat, les classes Model-Vista fan d’intermediari 

entre el model i la vista i proporcionen mètodes i propietats que 

afecten al model i que s’enllaçaran a la vista a través de les vistes 

escrites en XAML.  

Aquesta classe implementa la interfície INotifyPropertyChanged, que 

s’encarrega de notificar a la vista quan una propietat del Model-Vista 

ha canviat per a efectuar una petició  asíncrona de dades. Donat que 

aquesta característica és comuna a totes les classes Model-Vista, és 

freqüent que totes elles heretin d’una classe base que s’encarrega 

d’implementar la interfície comentada.  

Aquestes classes proporcionen accés a les dades del model 

mitjançant propietats enllaçades a tal efecte i a la vegada estan 
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enllaçades a la Vista mitjançant la infraestructura d’enllaç de dades 

que proporciona Silverlight. Aquestes propietats poden ser 

simplement camps de dades simples (Integer, String, Date, ...), o 

poden ser mètodes, que normalment estaran enllaçats als botons a 

través d’una classe (DelegateCommand) que implementa ICommand.  

La validació de les dades se sol fer en aquesta capa (implementant la 

interfície IDataErrorInfo), ja que és la capa que està en contacte més 

directe amb la vista i és aquesta última l’encarregada de fer-ho saber 

a l’usuari. 

Hi haurà per tant un Model-Vista per cada Vista, tot i que poden 

haver varis Models-Vista que controlin una Vista.  

La Vista 

És la part encarregada de la presentació de la informació. Ha d’estar 

controlada totalment pel Model-Vista i pràcticament no ha de tenir 

code-behind, de fet, idealment no hauria de tenir ni una sola línia de 

codi subjacent. El llenguatge utilitzat en la programació de les vistes 

es el XAML, que és un llenguatge declaratiu on es col·loquen els 

elements de la vista i les seves propietats així com els enllaços de 

dades necessaris.  
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Diagrama de classes 
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Com es pot observar en el model de classes, cada model té associat 

un model-vista mentre que tots els models vista hereten d’una sola 

classe que és ViewModelBase, això es així perquè totes els 

ViewModels implementen INotifyPropertyChanged i IDataErrorInfo. 

La classe DelegateCommand implementa ICommand i ens ajudarà a 

enllaçar els mètodes dels ModelViews amb els botons de les vistes. 

La classe DomServei és la classe destinada a efectuar les operacions 

CRUD a la base de dades mitjançant Entity Framework. 
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Lògica de negoci 

Per implementar la lògica de negoci, s’han definit les classes “model” 

que contenen les propietats de cada entitat mentre que s’ha delegat 

la tasca d’efectuar les operacions CRUD a la classe DomServei. La 

definició de cada model té la mateixa estructura, a continuació podem 

veure les propietats que té cada model: 
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D’altra banda, la classe DomServei proporciona funcions i mètodes 

per a cada model per donar suport a l’inserció, esborrat, edició i 

obtenció de llistats d’elements. A nivell d’exemple podem veure els 

mètodes que la classe DomServei proporciona a la classe “actuacio” 

(en la representació gràfica s’han ocultat els demés mètodes per 

claredat). Aquest exemple es pot aplicar als demés models ja que 

tots tenen una estructura similar: 

 

DeleteActuacio 

Aquest mètode marca l’objecte rebut com a paràmetre com a 

esborrat, de manera que quan s’invoca el mètode SubmitChanges 

(que s’encarrega de sincronitzar els canvis del model de dades a la 

base de dades) l’objecte queda esborrat. 

 

GetActuacio 

Aquest mètode retorna un objecte del tipus “actuacio”. 
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GetActuacioQuerySegonsText 

Aquesta funció retorna un llistat d’actuacions prenent com a filtre un 

text que li passem per paràmetre. 

 

GetImatgesPerActuacio 

Aquesta funció rep un identificador d’una actuació i retorna un llistat 

IQueryable d’imatges associades a aquella actuació. Per fer-ho 

s’utilitza una expressió LINQ. 

 

InsertActuacio 

Aquest mètode marca l’element que se li passa per paràmetre com 

“Added”, de manera que quan s’invoca el mètode SubmitChanges 

(que s’encarrega de sincronitzar els canvis del model de dades a la 

base de dades) l’objecte queda afegit al model i a la base de dades. 

 

UpdateActuacio 

Aquest mètode marca com modificat l’objecte que se li passa per 

paràmetre, de manera que quan s’invoca el mètode SubmitChanges 

(que s’encarrega de sincronitzar els canvis del model de dades a la 

base de dades) l’objecte queda modificat tant al model com a la base 

de dades. 
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Lògica de control 

La lògica de control ha sigut implementada mitjançant les classes 

ModelView, que s’encarreguen de donar suport a les interaccions de 

l’usuari des de la vista i modificar el model de dades en 

conseqüència. Igual que s’ha fet amb la lògica de negoci, prendrem la 

classe ActuacioViewModel com a exemple per veure’n el 

funcionament dels elements més importants: 

Propietats 

Les propietats dels ModelView aniran enllaçades al controls de la Vista 

mitjançant el “binding” de Silverlight. 

cercarActuacioCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnCercarActuacio()) que permet el filtrat del llistat d’actuacions. 

Anirà associada a un botó de cerca de la vista per a permetre 

l’interacció amb l’usuari. 

afegirActuacioCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnAfegirActuacio()) que permet afegir elements al llistat 

d’actuacions. Anirà associada a un botó de la vista per a permetre 

l’interacció amb l’usuari. 

 desarCanvisActuacioCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnDesarActuacio) que permet desar els canvis que s’han fet a la 

base de dades. Anirà associada a un botó de la vista per a permetre 

l’interacció amb l’usuari. 

editarActuacioCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnEditarActuacio) que invoca un formulari per permetre l’edició 

d’una actuació. Anirà associada a un botó de la vista per a permetre 

l’interacció amb l’usuari. 

eliminarActuacioCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnEliminarActuacio) que permet eliminar una actuació, prèvia 
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confirmació per part de l’usuari. Anirà associada a un botó de la vista 

per a permetre l’interacció amb l’usuari. 

afegirImatgeCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnAfegirImatge ()) que permet afegir elements al llistat d’imatges 

associades a l’actuació. Anirà associada a un botó de la vista per a 

permetre l’interacció amb l’usuari. 

desarCanvisImatgeCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnDesarImatge) que permet desar els canvis que s’han fet al llistat 

d’imatges associades a la base de dades. Anirà associada a un botó 

de la vista per a permetre l’interacció amb l’usuari. 

editarImatgeCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnEditarImatge) que invoca un formulari per permetre l’edició d’una 

imatge vinculada a una actuació. Anirà associada a un botó de la 

vista per a permetre l’interacció amb l’usuari. 

eliminarImatgeCommand (DelegateCommand)  

Aquesta propietat de tipus DelegateCommand té un mètode associat 

(EnEliminarImatge) que permet eliminar el vincle d’una imatge a una 

actuació, prèvia confirmació per part de l’usuari. Anirà associada a un 

botó de la vista per a permetre l’interacció amb l’usuari. 

llistatActuacions(IEnumerable(Of  actuacio)) 

Aquesta propietat conté un llistat de totes les actuacions, es vincularà 

a un control de la vista destinat a tal efecte com pot ser un DataGrid. 

llistatImatgesRelacionades (IEnumerable(Of  actuacio)) 

Aquesta propietat conté un llistat de totes les imatges relacionades 

amb una actuació, es vincularà a un control de la vista destinat a tal 

efecte com pot ser un DataGrid. 

context (DomServei) 

Instancia de DomServei, a través d’ell s’accedirà a la base de dades. 
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cercar (String) 

Cadena per a desar el text de cerca. 

imatgeSeleccionada (imatge) 

Instancia de la classe Imatge, s’utilitza per a referenciar la imatge 

seleccionada del llistat d’imatges vinculades a l’actuació. 

actuacioSeleccionada (actuacio) 

Instancia de la classe actuacio, s’utilitza per a referenciar l’actuacio 

seleccionada del llistat d’actuacions 

Mètodes 

EnEliminarActuacio () 

Aquest mètode demana una confirmació a l’usuari, i si aquest la 

accepta, elimina l’actuació seleccionada del llistat. 

EnCercarActuacio () 

Aquest mètode filtra el llistat d’actuacions mostrant només aquelles 

que coincideixen amb el criteri de cerca. 

EnDesarActuacio () 

Aquest mètode invoca el mètode SubmitChanges() de la propietat 

“context” que provoca que els canvis realitzats en el model de dades 

quedin reflectits a la base de dades.  

EnAfegirActuacio () 

Aquest mètode crea una nova instància de la propietat 

“actuacioSeleccionada” i estableix la propietat  com el DataContext 

d’un subformulari que permet l’introducció de les dades de l’actuació. 

EnEditarActuacio () 

Aquest mètode estableix la propietat “actuacioSeleccionada” com el 

DataContext d’un subformulari que permet l’edició de l’actuació del 

llistat que estava seleccionada en el moment de fer clic al botó 

d’edició. 
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EnEliminarImatge () 

Aquest mètode demana una confirmació a l’usuari, i si aquest la 

accepta, elimina la imatge associada seleccionada del llistat. 

EnDesarImatge () 

Aquest mètode invoca el mètode SubmitChanges() de la propietat 

“context” que provoca que els canvis realitzats en el model de dades 

quedin reflectits a la base de dades.  

EnAfegirImatge () 

Aquest mètode crea una nova instància de la propietat 

“imatgeSeleccionada” i estableix la propietat  com el DataContext 

d’un subformulari que permet l’introducció de les dades de l’imatge. 

EnEditarImatge () 

Aquest mètode estableix la propietat “imatgeSeleccionada” com el 

DataContext d’un subformulari que permet l’edició de l’actuació del 

llistat que estava seleccionada en el moment de fer clic al botó 

d’edició. 
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Lògica de presentació 

Aplicació Silverlight 

Per implementar la lògica de presentació de l’aplicació Silverlight, 

s’han utilitzat formularis escrits en XAML. Aquests formularis 

pràcticament no contenen code-behind ja que la tasca de respondre a 

les interaccions de l’usuari es fa a la lògica de control. 

La vinculació entre les dues lògiques es fa a traves del sistema de 

binding de Silverlight, vinculant els controls de la vista amb les 

propietats de les classes de la lògica de control. Aqui tenim la 

declaració d’un TextBox en XAML amb la seva corresponent vinculació 

a una propietat d’una classe que pertany a la lògica de control. 

 

O la d’un control Button amb la propietat Command vinculada a una 

propietat de tipus DelegateCommand d’una classe de la lògica de 

control: 

 

Aplicació web 

Per implementar la lògica de presentació de la pàgina web s’han 

utilitzat formularis en format .aspx escrits en html i codi ASP.NET 

incrustat. El seu funcionament es basa en agafar informació de la 

base de dades a través de controls SqlDataSource i mostrar-la en 

diferents tipus de control destinats a mostrar les dades i interactuar 

amb l’usuari. 
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Disseny de la interfície 

Pàgina principal 

Des d’aquesta pàgina es tindrà una visió general dels últims 

continguts publicats. 
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Noticia 
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Galeria 
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Events 
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Tracks 
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Bio 
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Administració dels continguts 

L’administració dels continguts es farà des d’una pàgina amb accés 

restringit.  

Des del menú s’accedirà a cada llistat d’ítems que vulguem consultar, 

ja siguin notícies, fotografies, elements multimèdia, events o la 

biografia.  

Un cop localitzat l’ítem, en seleccionar-lo s’obrirà una finestra modal 

des d’on es podran editar les propietats de l’objecte seleccionat o bé 

eliminar-lo. Des de la pantalla de llistat també s’oferirà la possibilitat 

d’afegir items nous a la col·lecció. 

Llistat 
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Llistat amb finestra modal d’edició 
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4. DESENVOLUPAMENT 
 

Software utilitzat 

 

En el projecte s’ha utilitzat Visual Studio 2013 com a entorn de 

desenvolupament principal, tant en el projecte web com en l’aplicació 

Silverlight. 

  

A més a més s’han utilitzat diverses llibreries externes i plug-ins per 

animar els menús, les imatges i les pàgines de la web. S’enumeren a 

continuació: 

 

 jQuery v1.4: Llibreria Javascript per a manipulació de pàgines 

HTML (www.jquery.com) 

 

 SMINT v2.0: Plug-in per a webs de pàgina única 

(http://www.outyear.co.uk/smint/) 

 

 Sly 1.2: Plug-in per a gestió de menús direccionals 

(http://darsa.in/sly/) 

 

 Lightbox2: Plug-in per a presentació avançada d’imatges 

(http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jquery.com/
http://www.outyear.co.uk/smint/
http://darsa.in/sly/
http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/


[Pàgina web amb gestor de continguts.] 41 

 

Pau Castells PFC - .NET 
 

Capes de l’aplicació 

 

Com s’ha comentat en el diagrama de classes, en el 

desenvolupament del projecte s’ha optat per dividir les capes en tres 

lògiques, la de negoci, la de control i la de presentació. 

 

La lògica de negoci la conformen els “models” i el servei de domini, 

que és qui proporciona mètodes d’accés a les dades del servidor des 

de l’aplicació Silverlight que s’estirà executant en l’ordinador client. 

 

La lògica de control està formada principalment per les classes 

“ViewModel” que són les encarregades de fer d’enllaç entre la lògica 

de negoci i la lògica de presentació. 

 

La lògica de presentació és el conjunt de pàgines i formularis 

existents tant en l’aplicació Silverlight com en la pàgina web. 

Pràcticament no tenen code-behind ja que és la lògica de control la 

que s’encarrega de donar suport a les interaccions de l’usuari. 

 

5. Avaluació de costos 
 

Concepte Cantitat Preu/unitat Subtotal 

    
Hores anàlisi i disseny 30h 20 600€ 

Hores desenvolupament 50h 15 750€ 

Hores instal·lació 4h 30 120€ 

    

Lloguer hosting anual 1 140 140€ 

Lloguer domini anual 1 40 40€ 

    

   1650€ 
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6. Treball futur 
 

Aspectes de disseny 

 

S’observa que en les classes que representen les entitats principals 

(Galeria, Imatge, Bio, Noticia, Multimèdia i Actuació) coincideixen 

moltes propietats i mètodes. Per millorar la reusabilitat i 

manteniment del codi es podria fer que heretessin d’una mateixa 

classe. 

 

Funcionalitats 

 

La funcionalitat que s’hauria d’implementar en la següent versió és la 

pujada d’imatges integrada, ja que actualment només permet 

enganxar la ruta d’una imatge existent. 

 

Aspectes de seguretat 

 

Es podrien implementar diferents nivells d’administració en comptes 

de tenir només un nivell per si es vol externalitzar el manteniment de 

la pàgina i es volen limitar determinades funcionalitats. 
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7. Conclusions 

Un cop analitzades la infraestructura, arquitectura i tecnologies que 

s’utilitzaran en aquest projecte, es pot concloure que no s’hauria de 

tenir cap problema durant la fase de producció del mateix. 

Durant la fase d’anàlisi s’han identificat les diferents entitats que 

intervenen en el projecte. A partir d’aquesta identificació s’ha 

dissenyat una base de dades i una estructura de classes per donar 

resposta a tots els casos d’ús de l’aplicació. 

En fase de disseny s’ha procurat l’estructuració del projecte en capes 

per facilitar l’escalabilitat, millorar la comprensió del codi i ordenar-lo 

clarament de cara a poder realitzar un manteniment adequat. 

Disposar d’un anàlisi previ on s’han delimitat clarament els àmbits de 

cada funcionalitat ha facilitat la producció del projecte i la consecució 

dels objectius. 

D’altra banda, es dona resposta a tots els requeriments demanats per 

l’usuari, de manera que el resultat final ha donat resposta a tots els 

casos d’ús que s’han plantejat durant la fase d’anàlisi. 
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