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1. Introducció 

Aquest informe esdevindrà la guia de referència funcional de la solució del TFC pel equip de 
desenvolupament, el client, i totes les parts implicades en el projecte. 

L’equip de desenvolupament en farà ús en la fase d’implementació del projecte per a seguir 
al peu de la lletra, sempre que sigui possible, cadascun dels punts que s’hi mencionen. Qualsevol 
detall no mencionat en aquesta guia no és d’obligació per a l’equip de desenvolupament i 
l’empresa en podria facturar els seus serveis apart. 

El client està en el seu dret de reclamar tot allò que hi consti en aquest document si la 
implementació final no n’és fidedigne amb el compromís que no suposi un cost addicional. 

Aquest document s’anirà mantenint durant tota la vida del projecte realitzant-ne canvis 
sempre que les parts implicades hi estiguin d’acord i acceptin les noves condicions econòmiques 
que comporta. 

Es tracta doncs, a més a més d’una guia, d’una ampliació del contracte en la que 
s’especifiquen tots els detalls d’implementació de la solució. 

PAC2: Anàlisi i disseny Xavi Font Pàgina 5 de 57 



 GUPCAT 

2. Requeriments funcionals 

El projecte GUPCAT consisteix en el desenvolupament d’un seguit de solucions 
informàtiques que permetin gestionar els usuaris de totes les bases de dades que utilitza el 
personal d’una corporació organitzada territorialment, que alhora sigui explotable pel propi 
personal i que faci ús d’un gestor de peticions el qual permeti al personal sol·licitar canvis. 

L’entitat corporativa que serà objecte d’aquesta solució és el Departament d’Interior de 
l’administració pública de la Generalitat de Catalunya. 

La solució a desenvolupar constarà d’una intranet corporativa en ASP.NET MVC4. Aquesta 
intranet connectarà amb la base de dades corporativa del departament de RRHH i amb LDAP del 
Directori Actiu de la plataforma Microsoft. 

Funcionalment el projecte es dividirà en nou subsistemes diferenciats. Cada subsistema 
correspon a l’entitat predominant del model de dades de la solució o a un conjunt de 
funcionalitats específic. 

S’han definit els següents subsistemes: 

1. Subsistema gestor d'usuaris 

Gestor nucli que interrelaciona els usuaris de diferents BD entre ells. Permet detectar 
coincidències de filiacions per unificar usuaris amb la mateixa identitat. 

2. Subsistema gestor de bases de dades 

Diversos gestors fan ús d'aquest gestor. Gestor principal que engloba totes les bases de 
dades. Totes les dades dels accessos són recopilades per aquest gestor. 

3. Subsistema gestor d'accessos 

Accessos dels usuaris a les BD. Depèn del actor que hi accedeixi. Si l'usuari no és Analista 
només podrà consultar la seva fitxa d'accessos i li apareixerà directament, si és Analista o superior 
accedirà directament a la llista d'accessos del grup. 

4. Subsistema gestor de mapes 

Es representen els accessos i serveis territorials en un mapa per facilitar l'elecció d’aquests. 

5. Subsistema gestor de peticions 

Cada usuari té la seva cistella de peticions. Depèn del actor que hi accedeixi. El Validador pot 
acceptar o denegar totes les peticions pendents del seu grup perquè segueixin el circuit de petició 
o el finalitzin. L'Analista pot veure totes les peticions pendents, en curs i tancades del seu grup. 
L'Autentificat només veurà les seves peticions pendents, en curs i tancades. Per generar una 
petició cal afegir els accessos sol·licitats mitjançant el gestor d'accessos. Peticions d'accessos a BD 
del personal. 

6. Subsistema gestor de circuits 

Es gestionen les regles que estableixen els circuits de peticions dels accessos. 
L'Administrador és l’únic que hi té accés. 

7. Subsistema gestor d'informes 
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A partir de l'Analista es fa ús d'aquest gestor. Permet generar informes a petició d'altres 
gestors en forma de llistats descarregables en format Excel. També permet a un Administrador 
importar llistats a la BD que els gestors corresponents atendran. 

8. Subsistema gestor d'estadístiques 

Es mostren dades quantitatives en taules i gràfiques dels accessos del grup i de les peticions 
realitzades. L'Analista hi té accés. Les dades es poden agrupar per temps, accessos i serveis. 

9. Subsistema gestor d'auditories 

Enregistra tots els cassos d'ús que calgui auditar. Facilita la cerca d'auditories al 
Administrador. L'Administrador és l’únic que hi té accés. 

 Requeriments funcionals generals 

2.1.1. Centralització 

El personal que treballa pel Departament d’Interior és molt divers i disposa de moltes bases 
de dades a cadascuna de les quals hi tenen accés només alguns usuaris amb accés restringit. La 
gran quantitat de bases de dades no interrelacionades, amb usuaris diferents per a una mateixa 
persona física o jurídica, implica una alta complexitat en la gestió dels usuaris del departament. Si 
algun treballador del departament és destinat a un lloc de treball diferent, s’acomiada, o finalitza 
la seva tasca per tractar-se d’un treball temporal, els gestors dels usuaris han de cercar a 
cadascuna de les bases de dades si el treballador hi tenia accés amb algun usuari i procedir a la 
seva baixa o canvi de perfil. La majoria d’aquestes bases de dades no es troben físicament a 
servidors de la mateixa ubicació geogràfica, estan totalment descentralitzades i inoperables entre 
elles. A més a més, moltes bases de dades no són propietat de l’organització ja que pertanyen a 
altres organitzacions nacionals i internacionals, i per tant l’organització no n’és el responsable de 
la gestió dels usuaris d’aquestes bases de dades, tan sols té coneixement i gestiona (centralitza) 
els usuaris que l’organització propietària ha cedit. 

Per aquest motiu és necessària la centralització de tota la gestió d’usuaris de totes les bases 
de dades tant de la pròpia organització com de les que no és propietària en una sola base de 
dades. Centralitzant la gestió dels usuaris en una única base de dades s’estalviaria tota la diversitat 
de processos diferents que calen per dur a terme la gestió de cadascuna de les bases de dades. 

2.1.2. Integració 

El personal del departament té accés a moltes bases de dades i és habitual que molts serveis 
del departament desconeguin tots els accessos que tenen els seus treballadors. Si un servei 
necessita conèixer el tots els accessos dels seus treballadors a qualsevol base de dades ho ha de 
sol·licitar als gestors d’usuaris i aquests poden trigar més d’un dia en saber-ho. 

Amb la solució s’aconseguiria integrar el coneixement de tots els usuaris de totes les bases 
de dades essent fàcilment explotable directament pels propis serveis de l’organització, cadascun 
d’ells amb tot aquell personal que té assignat des de RRHH. D’aquesta manera un servei podrà 
saber en qualsevol moment tots els accessos que té el seu personal i prendre decisions àgils per 
sol·licitar els canvis als gestors de la solució anticipant-se a haver de generar incidències cada cop 
que un usuari detecta que no disposa dels accessos a les bases de dades correctes. 
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2.1.3. Simplificació 

Cadascuna de les bases de dades té les seves particularitats a nivell de polítiques de 
seguretat d’usuaris, tenen estructures de perfils d’usuari (rols) diferents. La majoria d’elles 
s’estructuren de forma similar però al estar tant especialitzades en el seu àmbit distribueixen els 
accessos d’usuaris de forma diferent al personal de l’organització. 

Es pretén doncs simplificar l’assignació d’accessos dels usuaris enllaçant els diferents tipus 
d’accés de cada base de dades amb la base de dades corporativa propietat de RRHH que està 
directament relacionada amb les nòmines i que per tant és la base de dades pilar de la solució. 
D’aquesta manera un servei, determinat per l’accés d’un usuari a la base de dades de RRHH pot 
saber quins perfils d’usuari de totes les bases de dades els correspon als usuaris del seu mateix 
servei. 

2.1.4. Localització 

Molts dels serveis de l’organització realitzen tasques únicament en el seu àmbit territorial 
competencial. L’organització es distribueix el territori entre els seus serveis territorials per tal 
d’optimitzar recursos. 

La solució oferirà la possibilitat d’ubicar territorialment cadascun dels serveis territorials de 
l’organització per tal de ser accessibles fàcilment mitjançant l’ús de mapes geogràfics a més a més 
d’oferir mètodes convencionals per seleccionar-los. D’aquesta manera s’aconsegueix una eina 
moderna intuïtiva i agradable visualment. 

 Requeriments funcionals específics 

La intranet permetrà gestionar tots els accessos de les bases de dades corporatives que té 
accés el personal del departament. La unitat del departament encarregada d’aquesta gestió és la 
Unitat de Gestió d’Usuaris i seran els únics usuaris administradors d’aquesta intranet, la resta de 
personal només en tindrà accés a nivell de consulta limitada segons el seu servei dins del 
departament. 

2.2.1. Base de dades RRHH 

Es prendrà com a base de dades principal la base de dades corporativa del departament de 
RRHH que està relacionada amb el programa de nòmines de la Generalitat. La connexió amb 
aquesta base de dades s’implementarà mitjançant un servei web que retorni dades no reals per a 
la realització d’aquest TFC. 

Aquesta base de dades tindrà informació de tot el personal del departament organitzat 
jeràrquicament per serveis. 

La informació d’aquesta base de dades que oferirà la solució serà a temps real. 

2.2.2. LDAP / Directori Actiu 

Una altra base de dades de la que se’n ha de tenir accés mitjançant la solució és el LDAP i 
directori actiu corporatiu de Microsoft. La informació d’aquesta base de dades s’implementarà 
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mitjançant la instal·lació d’un servidor de Directori Actiu de Microsoft amb dades no reals o un 
servei web que retorni dades no reals per a la realització d’aquest TFC segons s’acordi amb el 
consultor. 

La informació d’aquesta base de dades que oferirà la solució serà a temps real. 

2.2.3. Bases de dades externes 

Totes les bases de dades d’interès pel departament que hagin de gestionar la Unitat de 
Gestió d’Usuaris i que no connectin amb la intranet s’han de poder gestionar mitjançant la solució. 
No hi haurà estancació, les bases de dades han de poder-se donar d’alta i de baixa a voluntat dels 
administradors de la intranet. 

A cada base de dades se li podran definir tipus d’accés diferents (rols) dels usuaris. Aquests 
accessos seran dinàmics i contemplaran la possibilitat de jerarquia. 

2.2.4. Interacció BBDD RRHH – BBDD AD / externes 

Els accessos de les diferents bases de dades externes, així com els grups de treball del 
directori actiu, es podran enllaçar amb els diferents serveis de la base de dades de RRHH. 
D’aquesta manera els administradors i cadascun dels serveis del departament sabrà quins 
accessos d’usuari de totes les bases de dades pot tenir el seu personal. 

2.2.5. Gestor d’accessos 

Tant els usuaris administradors com els usuaris d’un servei concret podran consultar els 
accessos dels usuaris de tot el personal assignat al seu servei i sub-serveis. Aquesta consulta es 
realitzarà mitjançant filtres per bases de dades i accessos de les bases de dades com si es 
tractessin de categories; de tots els usuaris que es visualitzen per pantalla se’n veurà un resum del 
nombre d’usuaris per bases de dades i accessos que permeti filtrar-los amb facilitat. També es 
podran filtrar els usuaris per camps de text dels codis d’usuari i dels noms i cognoms de les 
persones o entitats jurídiques. 

2.2.6. Gestor d’informes 

De les cerques i seleccions d’usuaris i serveis que un responsable de servei pot consultar se’n 
podrà generar un informe. L’informe serà descarregable en format Excel i s’emmagatzemarà a 
nivell del servei que l’ha generat i es mantindrà en un històric, podent-lo eliminar tant qualsevol 
usuari responsable del servei com la Unitat de Gestió d’Usuaris. 

2.2.7. Gestor de peticions 

Des de la cerca d’usuaris es podran seleccionar/des-seleccionar i deixar seleccionats entre 
cerques diferents per aplicar accions sobre els usuaris com ara sol·licitar accessos concrets sobre 
els usuaris o serveis de la selecció o donar-los-hi de baixa accessos. 

Aquestes sol·licituds es gestionaran mitjançant un gestor de peticions en la que el servei que 
les inicia en podrà fer un seguiment mentre estiguin en procés o les podrà consultar mitjançant un 
històric. 
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Les peticions aniran adreçades a la Unitat de Gestió d’Usuaris i únicament les podrà 
gestionar ella. Les podrà iniciar un treballador qualsevol per ell mateix, o un usuari responsable del 
servei per la resta d’usuaris del seu servei o sub-serveis. 

Les peticions necessitaran seguir un procés de validació correcte. Un treballador pot 
sol·licitar el seu canvi de perfil, però no s’enviarà a la Unitat de Gestió d’Usuaris si els responsables 
del seu servei no ho autoritzen. De la mateixa manera, si l’accés sol·licitat és un accés de base de 
dades relacionat amb un altre servei, prèviament amb autorització dels responsables del servei del 
peticionari, viatjarà al servei responsable de l’accés sol·licitat per a la seva autorització per viatjar 
posteriorment a la Unitat de Gestió d’Usuaris. 

Les peticions han de permetre introduir text i documents adjunts que seran descarregables 
pels usuaris amb accés a la petició: peticionari, serveis relacionats amb la petició i la Unitat de 
Gestió d’Usuaris. 

2.2.8. Gestor de mapes 

Es podran associar cadascun dels serveis a una regió geogràfica del territori. Els serveis 
centrals poden estar associats a tot el territori, mentre que els serveis territorials s’assignaran 
únicament a aquell territori que és de la seva competència. Això permetrà als usuaris consultar 
fàcilment tots aquells serveis/usuaris que es troben en una regió territorial concreta. 

Per a aquesta funcionalitat s’implementarà un mòdul amb dades espacials que agruparà 
jeràrquicament el territori mitjançant capes. Les regions territorials no seran modificables per cap 
usuari mitjançant l’aplicació. Només es podran modificar directament des de la base de dades de 
la intranet. 

2.2.9. Gestor d’auditories 

S’implementarà un sistema d’auditories per a enregistrar totes les accions realitzades pels 
usuaris a nivell de connexió (login/logout), mitjançant el gestor de peticions i mitjançant el gestor 
d’informes i que la Unitat de Gestió d’Usuaris en podrà explotar des de una pàgina de consulta. 
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3. Requeriments no funcionals 

3.1.1. 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. 

3.1.2. 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). 

La BBDD contindrà Stored Procedures que permetin de forma exclusiva modificar-ne el 
contingut o realitzar una consulta, d’aquesta manera s’afegeix seguretat a la integritat de les 
dades. 

3.1.3. Patró de disseny 

L’aplicació web farà ús d’un patró de disseny MVC4 (Model-View-Controller). Aquest patró 
de disseny destaca per la seva facilitat d’implementació i separació de codi propi d’un dissenyador 
i d’un programador. 

L’objectiu específic de l’estructuració per capes de l’aplicació web és que utilitzi un model 
MVC 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. 

3.1.4. 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 
Windows Communication Foundation (WCF, Microsoft MSDN). El tipus de servei web emprat serà 
SOAP (SOAP, 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 web implicarà 
adaptar la comunicació que farà aquest amb el servidor però el servidor no ho percebrà. Per a la 
cerca i filtratge dels usuaris s’utilitzarà la tecnologia LINQ (LINQ, Wikipèdia). 

La comunicació amb la base de dades de RRHH es realitzarà mitjançant un servei web, que 
oferirà dades inventades per a la realització d’aquest TFC. 
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La comunicació amb la base de dades LDAP del Directori Actiu es realitzarà mitjançant un 
servei web que oferirà dades inventades simulant la connexió amb el servidor del AD (Active 
Directory) o connectant directament amb un AD instal·lat prèviament segons s’hagi acordat amb el 
consultor. 
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4. 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) 

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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 Actors 

4.2.1. Autentificat 

Usuari autentificat al sistema. Pot consultar les seves dades personals i canviar la seva 
contrasenya del portal. Té accés únicament a la seva fitxa personal d'accessos i en pot peticionar 
les modificacions d'accessos autoritzades. 

4.2.2. Analista 

Usuari amb visió dels serveis al que està autoritzat que pot consultar tots els accessos del 
personal d'aquests serveis. 

4.2.3. Validador local 

Usuari que pot peticionar canvis d'accessos de tots els serveis als que està autoritzat. Pot 
autoritzar o denegar les peticions que li són trameses al seu servei per continuar o finalitzar amb el 
circuit de les peticions. 

4.2.4. Validador global 

Usuari que pot peticionar canvis d'accessos de tots els serveis als que està autoritzat. Pot 
autoritzar o denegar les peticions que li són trameses al seu servei per continuar o finalitzar amb el 
circuit de les peticions. 

4.2.5. Administrador 

Usuari amb accés a tots els casos d’ús dels usuaris. Aquest actor s’assignarà als responsables 
de l’aplicació. 

4.2.6. Planificador 

Procés o processos de l’aplicació que s’executaran de forma programada o quan siguin 
programats per executar-se. Aquest actor permet que s’executin processos diaris per sincronitzar 
la base de dades de la solució amb la base de dades de RRHH o l’Active Directory. 

 Diagrama d’herència d’actors 

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. 
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L’actor abstracte Qualsevol 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 excepte 
l’usuari planificador hereten d’aquest. 

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

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

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

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

L’actor Planificador no correspon a un usuari sinó al procés o processos que executarà 
l’aplicació de forma programada o quan siguin programats per executar-se. 
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5. Diagrames de casos d’ús 

 Diagrama de casos d’ús general 
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 Diagrama de casos d’ús del gestor d’accessos 
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 Diagrama de casos d’ús del gestor de peticions 
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 Gestor de circuits de peticions 
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6. Funcionalitats de casos d’ús 

A continuació s’enumeren cadascun dels casos d’ús de la solució amb la seva funcionalitat i 
detalls. Cal guiar-se mitjançant els diagrames de casos d’ús per situar el cas d’ús dins de la solució. 

 

CU01 Pàgina d'inici 
Pàgina principal introductòria del portal. 

 CU02 Sobre Gupcat 
Pàgina amb informació del projecte del portal i amb informació per contactar amb els administradors 

del portal. 

 CU03 Inici de sessió 
Pàgina d'inici de sessió del usuari convidat. 

 CU03.1 Autentificació 
Autentificació del usuari per codi d'usuari i contrasenya. Si la contrasenya ha caducat es sol·licita 

canviar - la. 
L'usuari correctament autentificat visualitza els seus accessos. 

 CU04 Tancar sessió 
Tancament de la sessió del usuari. Es retorna a l'usuari a la pàgina d'inici del portal. 

 CU05 Dades personals 
Tancament de la sessió del usuari. Es retorna a l'usuari a la pàgina d'inici del portal. 

 CU05.1 Dades pròpies de RRHH 
Repositori del conjunt de tot el personal, servei i serveis en cascada autoritzats seleccionats. 

 CU05.2 Canviar contrasenya 
Canvi de la contrasenya del usuari autentificat. 

 CU06 Gestor d'accessos 
Accessos dels usuaris a les BD. 
Depèn del actor que hi accedeixi. 
Si l'usuari no és Analista només podrà consultar la seva fitxa d'accessos i li apareixerà directament, si és 

Analista o superior accedirà directament a la llista d'accessos del grup. 

 CU06.1 Fitxa personal d'accessos 
CU Abstracte amb la fitxa d'accessos d'una persona autoritzada. 
L'Analista té accés a les persones autoritzades. 
L'Autentificat té accés a la seva fitxa. 
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CU06.1.1 Dades de RRHH d'una persona 
Es mostren les dades personals i administratives de RRHH d'una persona. 

 CU06.1_1 Fitxa personal d'accessos no peticionable 
Hi té accés l'Analista que consulta una fitxa d'accessos d'una persona autoritzada. 

 CU06.1_1.1 Accessos d'una persona 
Els accessos no permesos es ressalten. 
S'enumeren tots els codis d'usuari i l'accés de cada BD d'una persona. 

 CU06.1_2 Acceptar accessos d'una persona 
S'accepten els canvis de la selecció d'accessos d'una persona. 

 CU06.1_2 Fitxa personal d'accessos peticionable 
Hi té accés l'Autentificat que accedeix a la seva fitxa o el Validador que accedeix a una fitxa d'una 

persona autoritzada. 

 CU06.1_2.1 Selecció d'accessos d'una persona 
Els accessos no permesos per l'usuari es ressalten. 
S'enumeren tots els codis d'usuari i accessos de cada BD que té una persona autoritzada marcats de 

forma seleccionable. 
S'inclouen tots els accessos de cada BD permesos per la persona autoritzada dels que no té accés per 

poder - los seleccionar. 

 CU06.2 Accessos del personal autoritzat 
Anàlisi d'accessos del personal autoritzat de tots els serveis autoritzats organitzats jeràrquicament. 
El Validador pot afegir peticions d'accessos a la cistella de peticions. 
L'Analista té accés a aquest CU. 

 CU06.2.1 Cerca de personal autoritzat 
El personal autoritzat contingut en la cistella de selecció apareix seleccionat. 
El personal és seleccionable un a un i també per serveis. 
La visualització depèn dels filtres d'accessos i serveis aplicats en la cerca. 
S'enumera tot el personal autoritzat organitzat jeràrquicament per serveis. 

 CU06.2.1.1 Veure persona autoritzada 
En finalitzar la visualització de la fitxa es torna al CU anterior. 
S'accedeix a la fitxa personal d'accessos del personal autoritzat seleccionat. 

 CU06.2.1.2 Resum quantitatiu de serveis 
CU per classificar tot el personal autoritzat per serveis. 
Es quantifica en relació al personal inclòs a la cistella de selecció. 
Es resumeixen quantitativament els serveis de tot el personal autoritzat. 
La quantificació té en compte els filtres que s'apliquen. 

 CU06.2.1.2.1 Filtrar per serveis 
El quadre de resum quantitatiu de serveis utilitza filtres per acurar la cerca de personal autoritzat. 
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Els filtres aplicats apareixen enumerats i poden eliminar - se un a un. 
En produir - se canvis en els filtres s'actualitza la cerca del personal autoritzat i tots els quadres resum. 

 CU06.2.1.3 Resum quantitatiu d'accessos 
CU per classificar tot el personal autoritzat per accessos. 
Es quantifica en relació al personal inclòs a la cistella de selecció. 
Es resumeixen quantitativament els accessos de tot el personal autoritzat. 
La quantificació té en compte els filtres que s'apliquen. 

 CU06.2.1.3.1 Filtrar per accessos 
El quadre de resum quantitatiu d'accessos utilitza filtres per acurar la cerca de personal autoritzat. 
Els filtres aplicats apareixen enumerats i poden eliminar - se un a un. 
En produir - se canvis en els filtres s'actualitza la cerca del personal autoritzat i tots els quadres resum. 

 CU06.2.1.5 Selecció de personal autoritzat 
Es produeix en seleccionar personal, servei i serveis en cascada autoritzats. 

 CU06.2.1.6 Deselecció de personal autoritzat 
Es produeix en deseleccionar personal, servei i serveis en cascada autoritzats. 

 CU06.2.1.6 Filtrar per selecció 
Si es filtra per selecció únicament es visualitza el contingut de la cistella de selecció. 

 CU06.2.2 Cistella de selecció 
Repositori del conjunt de tot el personal, servei i serveis en cascada autoritzats seleccionats. 

 CU06.2.2.1 Afegir a la cistella de selecció 
S'afegeix el personal, servei i serveis en cascada autoritzats a la cistella de selecció. 

 CU06.2.2.2 Treure de la cistella de selecció 
S'esborra el personal, servei i serveis en cascada autoritzats de la cistella de selecció. 

 CU06.2.2.3 Buidar la cistella de selecció 
Es buida tota la cistella de selecció. 

 CU06.2.3 Petició d'accessos de la selecció 
El Validador té accés a aquest CU. 
Repositori del conjunt d'accessos permesos i denegats que es peticionaran a tot el conjunt de la cistella 

de selecció. 

 CU06.2.3.1 Accessos a peticionar 
Conjunt de tots els accessos comuns possibles de la cistella de selecció classificats per BD. 
Es poden seleccionar per afegir - los a la petició com accés permès per cursar la baixa o es poden 

seleccionar per afegir - los a la petició com accés denegat per cursar l'alta. 

 CU06.2.3.2 Importar tots els accessos 
S'esborra el personal, servei i serveis en cascada autoritzats de la cistella de selecció. 
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 CU06.2.3.3 Importar accessos comuns 
S'esborra el personal, servei i serveis en cascada autoritzats de la cistella de selecció. 

 CU06.2.3.4 Resum quantitatiu d'accessos 
A cada servei de la enumeració se li quantifica en cascada cadascuna de les modificacions d'accès que 

conté. 
S'enumeren totes les modificacions d'accessos que es peticionaran classificades per serveis i personal 

autoritzat jeràrquicament. 

 CU06.2.3.5 Acceptar accessos de la selecció 
S'envien els canvis d'accessos de la cistella de la selecció a la cistella de peticions. 

 CU07 Gestor de peticions 
Cada usuari té la seva cistella de peticions. 
Depèn del actor que hi accedeixi. 
El Validador pot acceptar o denegar totes les peticions pendents del seu grup perque segueixin el 

circuit de petició o el finalitzin. 
L'Analista pot veure totes les peticions pendents, en curs i tancades del seu grup. 
L'Autentificat només veurà les seves peticions pendents, en curs i tancades. 
Per generar una petició cal afegir els accessos sol·licitats mitjançant el gestor d'accessos. 
Peticions d'accessos a BD del personal. 

 CU07.1 Cistella de peticions 
Repositori del conjunt de tot el personal, servei i serveis en cascada autoritzats seleccionats. 

 CU07.1.1 Peticions per cada circuit de petició 
Peticions agrupades per circuits de peticions. 

 CU07.1.2 Afegir petició per cada circuit de petició 
S'agrupen els canvis d'accessos rebuts a la cistella de peticions per circuits de peticions i es genera una 

petició per cada circuit. 

 CU07.1.2.1 Afegir canvis a cistella de peticions 
S'envien els canvis d'accessos del usuari a la cistella de peticions actual. 

 CU07.1.3 Treure de la cistella de peticions 
S'esborra la petició de la cistella de peticions. 

 CU07.1.4 Buidar la cistella de peticions 
Es buida tota la cistella de peticions. 

 CU07.1.5 Iniciar les peticions 
S'inicien una a una les peticions de la cistella de peticions. 

 CU07.2 Peticions pendents 
Repositori del conjunt de tot el personal, servei i serveis en cascada autoritzats seleccionats. 
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 CU07.2.1 Peticions pendents de validació 
Peticions agrupades per circuits de peticions. 

 CU07.2.1.1 Filtrar peticions 
S'apliquen filtres per cercar fàcilment les peticions. 

 CU07.2.2 Validar la petició 
Si la petició està en procés de validació s'apliquen les regles en ordre cercant destinatari tenint en 

compte on es troba la petició actualment. 
Si la petició ja té resposta es retorna la petició aplicant l'ordre invers 

 CU07.2.3 Denegar la petició 
Si la petició està en procés de validació s'apliquen les regles en ordre cercant destinatari tenint en 

compte on es troba la petició actualment. 
Si la petició ja té resposta es retorna la petició aplicant l'ordre invers 

 CU07.2.4 Tancar la petició 
Si la petició està en procés de validació s'apliquen les regles en ordre cercant destinatari tenint en 

compte on es troba la petició actualment. 
Si la petició ja té resposta es retorna la petició aplicant l'ordre invers 

 CU07.3 Peticions en curs 
Repositori del conjunt de tot el personal, servei i serveis en cascada autoritzats seleccionats. 

 CU07.3.1 Peticions en curs del grup 
Peticions agrupades per circuits de peticions. 

 CU07.3.1.1 Filtrar peticions 
S'apliquen filtres per cercar fàcilment les peticions. 

 CU07.4 Peticions tancades 
Repositori del conjunt de tot el personal, servei i serveis en cascada autoritzats seleccionats. 

 CU07.4.1 Peticions tancades del grup 
Peticions agrupades per circuits de peticions. 

 CU07.4.1.1 Filtrar peticions 
S'apliquen filtres per cercar fàcilment les peticions. 

 CU08 Gestor de circuits 
Es gestionen les regles que estableixen els circuits de peticions dels accessos. 
L'Administrador és l’únic que hi té accés. 

 CU08.1 Regles de circuits de peticions 
Repositori del conjunt de totes les regles que defineixen els circuits de peticions dels accessos. 
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CU08.1.1 Llista de regles de circuits de peticions 
S'enumeren les regles dels circuits de peticions pel seu ordre d'aplicació. 

 CU08.1.2 Afegir regla de circuit de petició 
S'afegeix una nova regla de circuit de petició. 

 CU08.1.2.1 Omplir fitxa de regla de circuit de petició nova 
Omplir i validar una fitxa d'una regla de circuit de petició nova. 

 CU08.1.3 Veure fitxa de regla de circuit de petició 
Es visualitza la regla del circuit de petició. 

 CU08.1.4 Modificar regla de circuit de petició 
Es modifica la regla del circuit de petició. 

 CU08.1.5 Esborrar regla de circuit de petició 
S'esborra la regla del circuit de petició. 

 CU08.2 Aplicació de regles de circuits de peticions 
Es produeix quan s'inicia una petició i cada cop que una petició canvia d'estat. 
S'apliquen les regles de validació de circuit de peticions per enviar una petició als seus destinataris. 

 CU08.2.1 Cercar regla amb el node on es troba la petició 
S'apliquen les regles en ordre cercant destinatari tenint en compte on es troba la petició actualment. 
Si la petició la inicia un Autentificat que està al mateix servei que un Validador no s'afegeix res a 

l'històric de la petició ja que encara li manca la validació del seu servei. 

 CU08.2.1.1 Afegir destí i regla al històric de la petició 
S'afegeix al històric de la petició el moviment que realitza així com les regles de validació per tenir - les 

en compte quan es rebi resposta de la petició. 

 CU08.2.2 Cercar nodes als que informar 
S'apliquen les regles en ordre invers al històric de la petició per saber on ha de viatjar. 

 CU08.2.2.1 Retornar a destins segons l'històric de la petició 
Es retorna la resposta de la petició aplicant les regles de l'ordre invers del seu històric. 

 CU09 Gestor d'usuaris 
Gestor nucli que interrelaciona els usuaris de diferents BD entre ells. 
Permet detectar coincidències de filiacions per unificar usuaris amb la mateixa identitat. 

 CU09.1 comprovar filiacions 
Al realitzar importacions de llistats s'intenta unificar les identitats dels usuaris importats amb els 

usuaris existents a la BD. 
Permet detectar coincidències de filiacions per unificar usuaris amb la mateixa identitat. 

 CU09.2 Manteniment filiacions 
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Permet a l'Administrador fer un manteniment de les filiacions d'identitats d'usuaris. 

 CU10 Gestor de BD 
Diversos gestors fan ús d'aquest gestor. 
Gestor principal que engloba totes les bases de dades. 
Totes les dades dels accessos són recopilades per aquest gestor. 

 CU10.1 Gestor BD RRHH 
Aquest gestor gestiona el sistema d'autentificació dels usuaris del portal. 
Gestor específic de la base de dades de RRHH. 

 CU10.2 Gestor BD AD 
Aquest gestor vincularà els grups de treball del AD als serveis de RRHH. 
Gestor específic de les dades dels usuaris i grups de treball de l'Active Directory. 

 CU10.3 Gestor BD e-mail 
Gestor específic per la base de dades de correu electrònic de l'organització. 

 CU11 Gestor d'informes 
A partir de l'Analista es fa ús d'aquest CU. 
Permet generar informes a petició d'altres gestors en forma de llistats descarregables en format Excel. 
També permet a un Administrador importar llistats a la BD que els gestors corresponents atendran. 

 CU11.1 Exportació de llistats 
Genera informes en llistats de Excel amb les dades facilitades per altres gestors. 

 CU11.2 Importació de llistats 
Aquesta opció només estarà disponible per l'Administrador. 
Importa llistats Excel facilitant - les al gestor de BD corresponent. 

 CU12 Gestor de mapes 
Es representen els accessos i serveis territorials en un mapa per facilitar l'elecció d'aquestos. 

 CU12.1 Visualització de serveis en un mapa 
Visualització de serveis en un mapa. 

 CU12.2 Selecció de serveis mitjançant mapes en capes 
Selecció de serveis mitjançant mapes en capes. 

 CU13 Gestor d'estadístiques 
Es mostren dades quantitatives en taules i gràfiques dels accessos del grup i de les peticions realitzades. 
L'Analista hi té accés. 
Les dades es poden agrupar per temps, accessos i serveis. 

 CU13.1 Estadístiques per accessos 
Estadístiques dels accessos del grup. 
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 CU13.1 Estadístiques per peticions 
Estadístiques de les peticions del grup. 

 CU14 Gestor d'auditories 
Enregistra tots els cassos d'ús que calgui auditar. 
Facilita la cerca d'auditories al Administrador. 
L'Administrador és l’únic que hi té accés. 

 CU14.1 Enregistrar casos d'ús auditables 
Enregistra tots els cassos d'ús que calgui auditar. 

 CU14.2 Realitzar auditories 
Facilita la cerca d'auditories al Administrador. 
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7. Diagrames de classes 

A continuació es representen diagrames de classes necessaris per l’aplicació per dur a terme 
els casos d’ús anteriors. 

 Diagrama de classes general 
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 Diagrama de classes del gestor d’usuaris 
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 Diagrama de classes de la base de dades de RRHH 

 

 Diagrama de classes de la base de dades del directori actiu 
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 Diagrama de classes de la base de dades del correu electrònic 
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 Diagrama de classes del gestor de circuits 
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 Diagrama de classes del gestor de mapes 
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8. Prototips 
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9. Infraestructura 

La infraestructura hardware de l’organització és la següent: 

Usuari Client

Client

Usuari

ProxyIIS

SQL Server

ISP

VPN
Internet

Client tabletUsuari

Client mòvilUsuari
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10. 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 mals de cap 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. 
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11. Desenvolupament 

 Tipus d’entorn 

Els usuaris clients accediran a la solució mitjançant un entorn web, aquest és un requisit 
inamovible ja que és l’objectiu principal del projecte. El tipus d’aplicació web emprada no és 
rellevant mentre aquesta sigui executable mitjançant un servidor IIS en la seva última versió de 
.Net Framework, actualment la versió 4.5. 

L’aplicació web oferirà servei web HTTP mitjançant TCP/IP a usuaris de la mateixa xarxa 
corporativa, és a dir, l’aplicació consistirà en una intranet. Si es desitgés compartir aquesta 
aplicació web a Internet es faria ús de VPN específiques per terminal. Degut a la confidencialitat de 
les dades accessibles per l’aplicació, amb l’ús d’una intranet corporativa es redueix el risc de 
fugues d’informació. A més a més, s’oferirà seguretat d’autenticació d’usuaris a la pròpia aplicació 
web que permetrà afegir confidencialitat dins la pròpia organització. 

 Base de dades 

No és discutible el tipus de base de dades que s’ha d’utilitzar. El projecte farà ús de 
Microsoft SQL Server, la versió de la qual es tindrà en compte és la última en iniciar el projecte, 
Microsoft SQL Server 2012. Caldrà tenir present també que la versió d’aquest haurà de disposar 
dels complements Microsoft SQL Server Spatial 2012 (SQL Server Spatial, Microsoft MSDN) ja que 
per un dels mòduls de l’aplicació cal l’ús de tipus de dades geodèsiques. La versió de SQL2012 que 
suporti dades geodèsiques pot ser qualsevol amb excepció de la Standard que necessitarà de 
complements si es vol fer ús de funcionalitats de càlcul amb dades geodèsiques. En una única base 
de dades s’emmagatzemarà tota la informació de la solució. 

 Model de dades 

El model de dades utilitzat en la solució ha de ser flexible i permetre el seu manteniment i 
actualització de forma senzilla. També ha de ser principalment àgil, és a dir, que la seva 
implementació i manteniment no només sigui senzill sinó que requereixi en menor temps possible. 

Inicialment es plantejava l’opció d’utilitzar Stored Procedures per a connectar la capa de 
dades a la capa de negoci de l’aplicació. En aquests mateixos procediments s’hi encabien les 
funcionalitats d’auditoria de l’aplicació fent ús també de disparadors (triggers). Fent números no 
surt molt a compte l’ús de Stored Procedures: 

• Un mínim de 15 taules a la base de dades. 
• Una mitjana de 5 camps amb dades per taula que fan un total de 1PK + 6 auditoria + 

5 dades = 12 camps. 
• 5 operacions mínimes SCRUD per taula. 
• 20 línies de codi per operació aproximadament, tenint en compte validació de dades 

dels 12 camps, etc... 
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Surt un total de 15 * 5 * 20 = 1.500 línies de codi SQL!!! 

És un model totalment vàlid ja que un cop desenvolupada la solució és perfectament 
funcional però alhora no és gens reutilitzable i afegeix molta complexitat a la solució per volum de 
línies de codi. 

El model més òptim per una solució avui dia és un model ORM (Object Relational Model), 
que fa la funció d’abstracció del model de dades per oferir molta facilitat de manipulació d’aquest 
a la lògica de negoci de l’aplicació. S’ha triat l’ús de ADO.NET Entity Framework, en la seva última 
versió, actualment a la 6.0. Aquest framework, un cop creat el model relacional de dades permet 
la seva importació per crear automàticament una rèplica del model de dades en llenguatge .NET 
amb les funcionalitats SCRUD bàsiques. A més a més, si no es disposa del model relacional de 
dades creat el framework permet la seva creació directament a la base de dades. 

Existeixen també ORMs compatibles amb ADO.NET per altres bases de dades de manera que 
en cas de migrar la base de dades es pot substituir la llibreria ORM d’accés a la base de dades per 
a que l’aplicació funcioni sense necessitat de programació. Si per exemple l’empresa decidís 
migrar a Oracle ho podria fer canviant la llibreria Entity Framework per la llibreria Oracle Data 
Provider for .NET (ODP.NET). 

Inicialment també donava per fet utilitzar contractes (DTOs) en les comunicacions. L’ús de 
DTOs però suposa un generació de codi similar al calculat en SQL. A més a més, la filosofia del 
ORM és facilitar la comunicació amb la capa de dades i ja és en si mateix un conjunt de DTOs entre 
la lògica d’aplicació i la base de dades. L’ús de DTOs per tant és redundant amb un model ORM i 
afegeix complexitat en la validació de dades ja que es poden afegir regles de validació de dades al 
mateix model de dades creat amb Entity Framework que tant pot utilitzar la part d’aplicació client 
(el servidor web) com el servidor (el servei de dades amb lògica de negoci). 

La tecnologia utilitzada a la capa de dades és doncs Entity Framework sense Stored 
Procedures i sense contractes amb validació de dades sobre el model de dades. Amb la 
funcionalitat d’auditoria i log en la capa de negoci, no en la capa de dades. 

 Comunicacions 

11.4.1. Protocol 

Inicialment s’ha plantejat el projecte per fer ús de la tecnologia WCF per oferir un servei 
SOAP a l’aplicació client (servidor web). S’ha obtingut coneixement però de moltes avantatges que 
ofereixen altres tecnologies respecte a les que ofereix el protocol SOAP i WCF. Per aquest motiu, 
durant la fase d’implementació de la solució s’ha optat per modificar aquestes tecnologies per una 
aplicació web en Web Api que ofereix serveis en protocol OData. 

Els avantatges de l’ús del protocol OData: 

• Es transmet mitjançant protocol HTTP que és l’utilitzat per qualsevol aplicació web. 
• Pot representar-se en qualsevol dels mitjans de contingut següents: 

o Atom: application/atom+xml. 
o Xml: application/xml. 
o Json: application/json. 

• Utilitza un model REST de servei de dades per totes les peticions. 
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• S’implementen les funcionalitats CRUD mitjançant peticions web POST, GET, PUT, 
PATCH, or DELETE. 

• Ofereix l’obtenció de metadades de forma selectiva. 
• Integració amb molts paquets de Microsoft com ara Microsoft SharePoint i Microsoft 

Office. 
• Eines ofimàtiques com Microsoft Access o Microsoft Excel permeten extraccions de 

dades d’aquest protocol de forma senzilla. 
• Optimització en la mida dels missatges. Sense l’enviament de metadades els 

missatges tenen una mida molt reduïda, sobretot si s’utilitza Json, que alhora pot 
transmetre’s comprimit. En SOAP sempre s’envien metadades. 

• Llibreries disponibles per a múltiples clients i servidors de tecnologies diferents com 
ara: 

o Clients: 
 .NET Framework >3.x: 

• WCF Data Services. 
• Silverlight. 

 Java: 
• odata4j (Android). 
• Apache Olingo. 

 Javascript: 
• datajs. 
• JayData: (IndexedDB, WebSQL, Kendo UI, Angular.js, 

Knockout.js, Sencha, iOS, ...). 
• Node.js. 

 Objective-C: iOS. 
 PHP: 

• odataphp. 
• AJAX: ASP.NET Ajax Library. 
• Winward: Microsoft Office (Java o .NET). 

 C++ library: 
• Blackberry. 

 CMS: 
• Joomla. 
• Drupal. 

o Servidors: 
 .NET Framework >3.x / SQL Server: 

• WCF Data Services. 
• LightSwitch. 
• Metro. 
• WP7. 

 Java: 
• odata4j (Android). 
• Apache Olingo. 

 PHP: 
• Generator for PHP. 

 MySQL: 
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• MySQL Direct. 
• Inconvenients de l’ús del protocol OData respecte SOAP: 

• El protocol SOAP transmet en TCP/IP i mitjançant tuberies (pipelines) a diferència 
de OData que només ho fa en HTTP. 

• SOAP ofereix major seguretat en les comunicacions però alhora això afecta a la 
mida dels missatges que es transmeten i per tant a la velocitat d’enviament i de 
processament. 

L’ús del protocol OData ha estat l’elecció final d’aquesta solució degut a que el departament 
d’informàtica que serà gestora d’aquesta aplicació tindrà facilitat d’extracció de dades mitjançant 
l’aplicació Microsoft Excel, que és una eina amb la que treballen constantment al dia a dia. 

Microsoft Excel permet de forma nativa importar dades de serveis OData. A més a més, 
disposa també de complements potents com PowerPivot i PowerView que poden explotar aquesta 
connexió al servei OData amb una major experiència d’usuari i funcionalitats de mineria de dades 
afegides. 

Amb l’ús d’aquest protocol s’evita doncs desenvolupar eines específiques de generació 
d’informes i d’exportació de dades de la base de dades SQL Server creant un servei (OData) amb 
funcionalitat de passarel·la (Proxy) amb lògica de negoci implementada que evita que sigui 
innecessari que cap altre usuari que el de la pròpia solució ataqui directament la base de dades. 

11.4.2. Aplicació servidor 

El protocol OData va començar a utilitzar-se amb WCF mitjançant els serveis WCF Data 
Services. Aquests tipus de serveis web ofereixen la possibilitat de crear una comunicació amb 
ADO.NET Entity Framework afegint funcionalitats d’autenticació i autorització sobre cadascuna de 
les entitats. 

Ens els últims anys ha nascut una nova tecnologia, Web Api, actualment en la versió 2. És 
una nova filosofia d’aplicacions. Des dels inicis de .NET Framework la tecnologia de programació 
de Microsoft ha estat lligada a aquest. Sempre que ha calgut alguna actualització d’alguna 
funcionalitat del framework s’ha hagut d’esperar a una nova versió de tot el paquet .NET 
Framework. El servidor web IIS ha precisat d’aquests paquets per fer córrer les seves aplicacions i 
aquestes han precisat d’un servidor que els permetés executar-se. 

Ara és possible crear una aplicació web sense utilitzar cap infraestructura, amb els projectes 
Web Api es poden crear programes executables que ofereixen el servidor web que es desitja, tot 
mitjançant pipelines escoltant en algun port del SO. Amb WebApi s’utilitzen classes controladors 
que permeten interactuar amb aquestes pipelines. Les classes Controller ofereixen comunicació 
HTTP mitjançant accions. Les classes que deriven del controlador ApiController estan orientades a 
oferir serveis de dades REST per ser consumits directament per clients que suportin el protocol 
que utilitza (Json, Xml, Atom, etc...). La classe ODataController deriva de la classe ApiController i 
ofereix un servei REST de a dades OData igual que ho pot fer WCF Data Service. 

La diferència entre WCF Data Service i WebApi és que amb WebApi es té un control absolut 
de les dades que s’ofereixen, no és necessària la utilització de ADO.NET Entity Framework per 
oferir el servei i es pot utilitzar la lògica de negoci que es desitgi amb total llibertat. 

Per la maniobralitat que ofereix WebApi s’ha triat en comptes de WCF Data Service. 
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Hi ha classes específiques de controladors per utilitzar Entity Framework que deriven de 
ODataController. Les classes són EntitySetController i la seva versió asíncrona 
AsyncEntitySetController. S’utilitzarà la versió asíncrona AsyncEntitySetController per oferir el 
servei OData mitjançant WebApi. 

 Repositoris de dades 

L’accés a les dades dels Entity Framework que es realitza des del servidor WebApi es fa 
mitjançant repositoris d’accés a dades. Aquests repositoris ofereixen les funcionalitats SCRUD 
bàsiques de manipulació de dades a la capa de negoci. Els repositoris estan generalitzats de forma 
que no s’utilitzen en cap moment els tipus de cadascuna de les entitats. D’aquesta manera s’evita 
implementar un repositori per a cada entitat i hi ha menys risc que es produeixi algun error en un 
repositori, es minimitza doncs les proves de test que s’han de realitzar per verificar el correcte 
funcionament del codi. També cal tenir en compte la simplificació que això comporta. 

Els repositoris utilitzen la interfície següent: 

 
D’aquesta interfície se’n implementa una classe base Repository com segueix: 
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Es pot observar que el repositori ofereix les funcionalitats SCRUD tant en versió síncrona 

com en versió asíncrona. Es podria haver realitzat la implementació dels dos repositoris per 
separat, en dues interfícies i classes diferents, però el cost d’adaptació d’una versió a l’altra és 
mínima i d’aquesta manera es deixa a la capa de negoci la possibilitat de triar quina versió 
prefereix. Per exemple, la versió síncrona de Searh implementada en la funció GetAll() retorna un 
consulta del tipus IQueryable així que serveix tant per una versió síncrona com asíncrona. 

El repositori obté totes les propietats de l’entitat amb la que treballa així com aquelles que 
són claus primàries i propietats de navegació. D’aquesta manera facilita la tasca d’obtenir aquesta 
informació a la capa de negoci. Una tasca que si la capa de negoci desconeix el tipus de l’entitat 
pot ser complex d’aconseguir. Per a aquesta finalitat s’han desenvolupat les següents extensions 
d’ajuda: 
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Els repositoris són en plural perquè de la classe base en poden derivar d’altres que adefeixin 

funcionalitats al primer. Per exemple, es pot precisar d’un sistema de logs que enregistri totes les 
operacions realitzades a la base de dades. La implementació es pot fer tant a la capa de negoci 
com a la capa de dades mitjançant el repositori. 

 Controladors o serveis 

Els controladors de WebApi que deriven de ApiController, que tal i com s’ha explicat es fa ús 
d’implementacions que deriven de EntitySetController i AsyncEntitySetController, són els que 
realitzen les funcions de servei web de dades. 

Pel projecte s’ha utilitzat únicament la implementació AsyncEntitySetController ja que en 
qualsevol comunicació és sempre millor utilitzar una comunicació asíncrona que no que sigui 
síncrona i tinguin l'aplicació client o servidor ocupada esperant la resposta de l’altra. 

Per generalitzar els controladors s’ha creat una implementació de cada, síncron i asíncron 
que fa ús del repositori per oferir les funcions SCRUD de la base de dades al servei web convertint-
se en una aplicació REST. 

La implementació dels dos controladors genèrics és la següent: 
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Com s’observa ambdues implementacions són una el reflex de l’altra. 

Tal i com es comentava amb els repositoris, en aquestes implementacions dels controladors 
es poden aplicar funcionalitats de logging, captura d’errors, etc... És aquí on s’aplica part de la 
lògica de negoci de l’aplicació, com a mínim la que és genèrica per totes i cadascuna de les entitats 
amb les que treballen els controladors. 

En última instància només cal derivar els controladors de cada entitat a la solució. Es poden 
afegir per codi registrant les rutes dels controladors corresponents així com la seva instància en un 
contenidor però el més fàcil i també visible pel programador és crear una classe a la carpeta de 
solució destinada als controladors. A cadascuna d’aquestes classes se’ls pot aplicar lògica de 
negoci addicional diferenciadora de la resta sobreescrivint els mètodes (overrides) que ho 
necessitin. Les implementacions abstractes anteriors només executen correctament el repositori 
així que si es vol afegir lògica per exemple d’autorització d’usuaris es pot crear una implementació 
comuna que apliqui els mateixos criteris a la resta d’implementacions que n’heretin. 

Exemple d’implementació: 
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En aquest controlador només s’afegeix al controlador asíncron base una acció que permet 
generar les dades de la base de dades d’exemple per realitzar tests a l’aplicació. 

 Connectors 

La solució ha d’accedir a diverses bases de dades externes, motiu pel qual s’han 
d’implementar connectors per cadascuna d’elles. Aquests connectors establiran connexió a les 
respectives bases de dades de forma asíncrona mitjançant passarel·les (proxies) que la solució 
podrà executar en el seu mateix llenguatge, és a dir, en C# o en VB en .NET Framework 4.5. 

Els connectors que caldrà implementar pels requisits de la solució són un connector per 
establir comunicació només de lectura amb el Active Directory de l’organització i un connector 
que estableix comunicació només de lectura amb la base de dades de RRHH. Per a la realització del 
TFC no es tindran en compte aquests connectors i s’implementaran interfícies amb classes que 
simularan el seu funcionament. 

 Captura d’errors i de logs 

Per a la captura d’errors i logging de la solució s’ha optat per un framework de Microsoft 
anomenat Microsoft Enterprise Library que actualment es troba en la seva versió 6.0. 

Enterprise Library és un projecte produït per l’equip patterns & practices de Microsoft que 
engloba un conjunt de llibreries separades però interoperables entre elles que faciliten el 
desenvolupament de qualsevol aplicació en entorns molt diversos. 

Les llibreries són independents entre elles i es poden descarregar mitjançant NuGet en 
paquets separats, però algunes tenen dependències d’altres com es mostra a la figura següent. 

Les llibreries que interessen per la solució són les de logging i la de captura d’excepcions. En 
aquesta figura es mostra la llibreria Unity però és complementària a Enterprise Library, és una 
llibreria del equip patterns & practices que és aplicable a qualsevol solució com aquesta mateixa. 

L’ús d’aquestes llibreries es realitzarà en la lògica de negoci de l’aplicació que ofereixen els 
controladors. 
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 Dependències 

La solució sencera fa servir injecció de dependències. Això vol dir que l’aplicació es divisible 
en diversos components i aquests són totalment independents entre ells, i la forma de 
comunicació entre aquests és mitjançant injecció de dependències. 

La injecció de dependències es realitza en un component mitjançant la crida al seu 
constructor el qual només té coneixement de la interfície de les instàncies que se l’injecten pel 
constructor, en desconeix la classe. 

A la gràfica següent s’observen les dependències amb la interfície del repositori genèric de la 
solució. IRepository és implementat per RepositoryImpl el qual no té cap dependència amb cap 
altra classe més que la seva interfície, per tant RepositoryImpl s’injectarà als controladors 
AsyncRepositoryBaseController, RepositoryBaseController i UsuarisController mitjançant el seu 
constructor i no tindran coneixement del seu tipus, només de la interfície IRepository. 

Això és molt útil per exemple per un equip de programadors, que només necessiten definir 
inicialment les interfícies de cadascun dels components de l’aplicació per posar-se a treballar de 
manera independent en cadascuna d’ells. 

Per realitzar la injecció de dependències cal un contenidor IOC (Interface Object Container) 
que tingui coneixement de cadascun dels tipus de les instàncies i de les interfícies i al qual el 
procés principal de l’aplicació hi tindrà accés per utilitzar un component o un altre segons 
convingui. Aquí entra en joc Unity. 
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Unity és una llibreria de Microsoft que permet oferir injecció de dependències a una solució. 

L’únic que necessita és registrar els tipus dels objectes dels components que la solució necessita, 
ell s’encarrega de fer la crida als constructors instanciant els objectes necessària en cada moment 
fent ús de tots els tipus de que disposa. Es pot parametritzar tipus per tipus, però normalment no 
és necessari excepte en casos concrets que necessitis que un objecte tingui un estat determinat 
durant el cicle de vida de l’aplicació. 

WebApi disposa d’un contenidor IOC per fer ús d’injecció de dependències. Per aquest motiu 
Unity disposa de la mateixa implementació que el contenidor de WebApi permentent configurar 
l’aplicació WebApi per a que faci ús de Unity com a contenidor d’injecció de dependències. La 
configuració és molt senzilla: 
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Primerament s’obté una instància del propi contenidor Unity, s’afegeixen els components 
necessaris per la solució i es registra finalment el contenidor Unity a la configuració de WebApi per 
a que en faci ús per exemple, en la instanciació de controladors al iniciar l’aplicació. 

A més a més, Unity permet la seva configuració mitjançant el fitxer de configuració 
web.config. Això vol dir que si vols substituït un component per un altre ho pots fer sense haver de 
modificar el codi i recompilar novament l’aplicació, només es necessita modificar el fitxer 
web.config amb qualsevol editor de text normal i reiniciar el servidor WebApi (amb IIS o el procés 
que l’estigui executant). 

 Patró de disseny 

El patró de disseny utilitzat en la implementació de la solució consistirà en el conegut Model-
Vista-Controlador o Model-View-Controller. A continuació es mostra el comportament i les 
comunicacions que realitzen cadascuns dels components d’aquest patró fent ús dels serveis 
WebApi. 
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12. Organització del projecte 

 Arquitectura del projecte 

L’arquitectura del projecte consistirà en la integració d’una BBDD SQL Server 2012 amb una 
aplicació web en ASP.NET MVC5 mitjançant serveis web en una aplicació servidor WCF. La BBDD i 
l’aplicació WCF servidor es trobaran al mateix host i per tant la comunicació entre elles no 
requerirà de VPN si connexions complexes. 

 Tecnologies a utilitzar 

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 4.5.1 (.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 web mitjançant la tecnologia ASP.NET MVC4. 

Es farà ús d’un servidor amb sistema operatiu Microsoft Windows Server 2012 (Windows 
Server 2012, Microsoft) contínuament actualitzat (per la realització del TFC es generarà la solució 
en Visual Studio i serà executable des d’una màquina que suporti el .NET Framework utilitzat). 

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 (per a la 
realització del TFC es farà ús del IIS Express que incorpora Visual Studio). 

S’instal·laran al sistema operatiu totes les actualitzacions del .NET Framework 4.5.1 (.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 (per a la realització del TFC la BBDD estarà en un fitxer *.mdf compatible 
amb SQL Server Express que incorpora Visual Studio). 

A la BBDD hi tindrà accés un servei ODataController de WebApi ubicat al host que 
compartirà informació amb l’aplicació web. 

 Anàlisi de riscos 

Els riscos que comporta aquest projecte són diversos: 

• El poc 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. 
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• 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. 

• 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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13. Proposta d’activitats i cronograma 

 Relació d’activitats 

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 

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 

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. 
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13/01 
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28 oct 
 

11 nov 
 

25 nov 
 

09 dic 
 

23 dic 
 

06 ene 
 Planificació 
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Anàlisi i disseny (PAC2) 
01/10 - 28/10 

Implementació (PAC 3) 
29/10 - 16/12 

Lliurament final 
17/12 - 13/01 

Gupcat 
19/09 - 13/01 Hoy 
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14. Conclusions 

Manca encara resoldre diversos dubtes conceptuals sobre el funcionament de l’aplicació que 
impossibiliten formalitzar un esquema relacionat complet. En breu aquesta situació estarà resolta. 

Un cop tota la base de dades tingui un esquema relacional complet aleshores s’aniran 
implementant subsistema per subsistema per ordre d’importància i amb les funcionalitats 
mínimes per a funcionar correctament per tal que el resultat final pugui ser presentable. 

No s’han acabat d’analitzar tots els casos d’ús i gestors de la solució. Per adaptar-se a la 
situació real del problema resulta molt complex per a un projecte universitari que ha de finalitzar 
en poc menys de tres mesos. 

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 tot el que he aprés en 
aquest projecte, m’ha motivat a continuar fins a acabar-lo i fer-li ús. 

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. 

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

• BBDD: Base de dades. 
• DTO: Data Transfer Object (Objectes de Transferència de Dades). 
• LINQ: Language Integrated Query. 
• LOPD: Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. 
• SGBD: Sistema Gestor de Base de Dades. 
• SQL: Structured Query Language (Llenguatge d'interrogació estructurat). 
• SOAP: Simple Object Access Protocol (Protocol Simple d'Accés a Objectes). 
• TFC: Treball Final de Carrera. 
• MVC: Model View Controller. 
• MVVM: Model View ViewModel. 
• JSON: JavaScript Object Notation. 
• ODATA: Open Data Protocol. 
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