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1. Introducció 
Considero que el projecte de final de carrera és una part fonamental dels 

estudis universitaris. És el que sintetitza el grau d’assoliment dels coneixements 
adquirits, i el que reflecteix les capacitats de l’alumne per aplicar en un entorn 
pràctic i real els continguts teòrics adquirits durant tota la carrera. Penso que és 
important aprofitar les sinèrgies entre l’àmbit acadèmic i el professional per fer 
més propera la universitat al món empresarial. 

Per aquest motiu a l’hora de decidir el meu projecte de final de carrera he 
volgut que fos el més pràctic possible i intentar donar una possible solució a 
un problema real d’un entorn de treball. 

1.1. Propòsit del projecte 
El TFC neix d’una necessitat real, d’una empresa privada del sector sanitari, 

la qual es requereix crear una aplicació web que anomenarem “Agenda de proves 
diagnòstiques” que ens servirà per a monitoritzar quin és l’estat actual en que es 
troben les visites que han arribat al centre per poder assignar-li els recursos 
necessaris (Dr./Dra. i sala d’exploració). 

2. Descripció del projecte 
2.1. Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és donar una possible solució tecnològica a un 
problema. La finalitat d’aquesta eina és monitoritzar en quin estat es troba la visita 
per poder assignar-li d’una manera més eficient els recursos necessaris per dur-la 
a terme (Dr./Dra. i una sala d’exploració). 

2.1. Resultats esperats 
Amb aquest projecte s’espera obtenir una millor gestió dels recursos, 

reduint costos i temps d’espera innecessaris per intentar incrementar la satisfacció 
dels/les pacients. 

3. Organització del projecte 
3.1. Descomposició en tasques 
1. Selecció del projecte a realitzar 

Trobada via Skype amb el consultor per realitzar una proposta pròpia de 
TFC i comentar-ne els aspectes clau.  
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2. Definició del pla de treball 

Descripció del projecte i el problema que pretén resoldre, quin són els 
objectius a assolir i la seva descomposició en tasques i fites temporals. 

3. Especificació i anàlisis 

Especificació i anàlisis del problema que volem resoldre: 

 Anàlisis de requeriments. 

 Diagrama de classes. 

 Model E/R. 

 Casos d’ús. 

4. Disseny 

Confecció del disseny de l’aplicació que volem desenvolupar: 

 Diagrama d’activitats. 

 Diagrames de seqüència. 

 Prototipatge. 

5. Codificació 

Implementació del software necessari per assolir els objectius. 

6. Test 

Realització de proves funcionals i proves d’integració. 

7. Memòria 

Elaborar una memòria explicativa del treball . 

8. Presentació virtual 

Creació d’un vídeo fent la presentació del projecte. 

3.2. Estimació i planificació del projecte 
3.2.1. Planificació temporal 

Tasca Dies Inici Fi Assignat 

1. Selecció del projecte a realitzar 1 24/09/2014 24/09/2014 Analista 

2. Definició del treball 4 25/09/2014 28/09/2014 Analista 
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3. Especificació i anàlisis 14 29/09/2014 12/10/2014 Analista 

3.1. Anàlisis de requeriments 4 29/09/2011 02/10/2011 Analista 

3.2. Diagrama de classes 3 03/10/2011 05/10/2011 Analista 

3.3. Model E/R 3 06/10/2014 08/10/2014 Analista 

3.4. Casos d’ús 4 09/10/2014 12/10/2014 Analista 

4. Disseny 21 13/10/2014 02/11/2014 Analista 

4.1. Diagrama d’activitats 7 13/10/2014 19/10/2014 Analista 

4.2. Diagrames de seqüències 7 20/10/2014 26/10/2014 Analista 

4.3. Prototipatge 7 27/10/2014 02/11/2014 Dissenyador 

5. Codificació 28 03/11/2014 30/11/2014 Programador 

6. Test 14 01/12/2014 14/12/2014 Beta tester 

7. Memòria 14 15/12/2014 28/12/2014 Analista 

8. Presentació virtual 14 29/12/2014 11/01/2015 Analista 

3.2.2. Fites de control 
Llistat de fites de control: 

 28/09/2014 Pla de treball. 

 12/10/2014 Especificació i anàlisis. 

 02/11/2014 Disseny. 

 11/01/2015 Codificació, memòria i presentació virtual. 

4. PRESSUPOST 
Per realitzar el pressupost s’han tingut en compte els perfils assignats a 

cadascuna de les tasques amb els següents preus d’hora: 

 Analista: 55€/h. 

 Programador: 40€/h. 

 Dissenyador: 40€/h. 

 Beta tester: 25€/h. 
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Una aproximació al cost operacional dins del món empresarial podria ser el 
següent: 

Tasca Hores €/Hora Total 

Analista 192 55€/h 10.560€ 

Programador 56 40€/h 2.240€ 

Dissenyador 14 40€/h 560€ 

Beta Tester 28 25€/h 700€ 

  Total: 14.060€ 

5. Metodologia de treball 
La metodologia de treball segueix un mètode en cascada, excepte en la fase 

de codificació que utilitzarem un model de desenvolupament àgil com Scrum que 
ens permetrà un desenvolupament incremental dividit en sprints, on cada sprint 
conté un grup de tasques a realitzar. Els beneficis principals d’utilitzar 
metodologies àgils com scrum, són que d’aquesta manera obtindrem una major 
flexibilitat davant els possibles canvis i és redueix el temps en el que el client pot 
començar a utilitzar l’eina i n’ obtenim un feedback més ràpidament. 

Sprints Dies Inici Fi 

Sprint 0 7 03/11/2014 09/11/2014 

Configuració de l’entorn de desenvolupament (Arquitectura de solució en 
webstorm i script de creació de la base de dades) 

Organitzar, prioritzar i estimar el product backlog 

Sprint 1 7 10/11/2014 16/11/2014 

Llistat de pacients que han arribat al centre 

Test 

Release 

Sprint 2 7 17/11/2014 23/11/2014 

Assignar recursos, llistat visites, llistat peticions 

Test 

Release 
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Sprint 3 7 24/11/2014 30/11/2014 

Resum d’estats per visita 

Test 

Release 

6. Marc de treball i conceptes previs 
6.1. Límits del problema 

L’aplicació s’implantarà en un sistema on actualment ja existeixen altres 
aplicacions web. La següent figura ens mostra com interactua la futura aplicació 
amb la resta d’aplicacions ja existents i defineix l’àmbit de l’aplicació a 
desenvolupar.  

 

7. Requeriments 
7.1. Requeriments no funcionals 
7.1.1. Operacional i d’entorn 

 Les dades de l’aplicació web, estaran emmagatzemades en una base de 
dades MySql. 

 L’aplicació web ha de ser capaç de visualitzar-se i funcionar correctament 
en el navegador Chrome. 

 El control de versions de l’aplicació web serà a través de GIT. 

 L’aplicació web es desenvoluparà en javascript en la part de client i PHP en 
la part de servidor. 
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 S’utilitzaran els frameworks AngularJS, Bootstrap i jQuery per al 
desenvolupament de l’aplicació web. 

7.1.2. Rendiment 
 L’aplicació web ha de ser robusta, estable i escalable, i respondrà en el 

menor temps possible les sol·licituds d’informació i esdeveniments que 
produeixen els usuaris. 

7.1.3. Seguretat 
 L’accés a l’aplicació web serà a través d’un enllaç a la intranet corporativa, i 

l’accés a aquesta estarà protegit per usuari i contrasenya, per tant, 
s’assumeix que l’usuari ja arriba autentificat. 

7.1.4. Usabilitat 
 Qualsevol acció de l’usuari ha de provocar una resposta visible. 

 La interface gràfica de l’aplicació web, ha de ser familiar i coherent amb la 
resta d’aplicacions ja existents, d’aquesta manera en facilita l’aprenentatge. 

 L’aplicació web la usaran majoritàriament, persones amb poca experiència 
amb l’ús de TIC, per tant, ha ser intuïtiva i fàcil de fer servir. 

7.1.5. Legals 
 L’aplicació web haurà de tenir en compte la LOPD. 

7.2. Requeriments funcionals 
7.2.1. Visualitzar l’estat de les visites que han arribat 
al centre 

- Tipus: Coordinador. 

- Descripció: L’usuari final podrà monitoritzar quin és l’estat actual de les 
visites que han arribat al centre. 

- Propòsit: Saber en tot moment l’estat actual de les visites que han arribat 
al centre. 

- Informador: Marc Soler. 

7.2.2. Visualitzar dades d’un/a pacient 
- Tipus: Coordinador. 
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- Descripció: L’usuari final podrà visualitzar les dades d’un/a pacient. 

- Propòsit: Consultar les dades referents a un/a pacient. 

- Informador: Marc Soler. 

7.2.3. Visualitzar totes les peticions electròniques 
d’un/a pacient 

- Tipus: Coordinador. 

- Descripció: L’usuari final podrà visualitzar totes les peticions 
electròniques realitzades d’un/a pacient. 

- Propòsit: Consultar totes les peticions electròniques d’un/a pacient. 

- Informador: Marc Soler. 

7.2.4. Visualitzar totes les visites d’un/a pacient 
- Tipus: Coordinador. 

- Descripció: L’usuari final podrà visualitzar totes les visites d’un/a pacient. 

- Propòsit: Consultar totes les visites d’un/a pacient. 

- Informador: Marc Soler. 

7.2.5. Visualitzar el resum d’estats per visita 
- Tipus: Coordinador. 

- Descripció: L’usuari final, podrà visualitzar un resum on es mostri agrupat 
per visita el total de visites que hi ha per a cadascun dels possibles estats. 

- Propòsit: Saber en tot moment el volum de visites que hi ha per a cada 
estat i assignar els recursos en conseqüència.  

- Informador: Marc Soler. 

7.2.6. Assignar Dr./a i sala d’exploració a una visita 
- Tipus: Coordinador. 

- Descripció: L’usuari final assignarà una Dr./a i sala d’exploració a cada 
visita per dur-la a terme. 

- Propòsit: Assignar a una visita els recursos necessaris per dur-la a terme. 

- Informador: Marc Soler. 
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8. Actors implicats 
Coordinador: Serà l’usuari final de la nostra aplicació web. És la persona 

que s’encarregarà d’utilitzar l’aplicació web. És el responsable de la gestió eficient 
dels recursos disponibles avaluant la càrrega de treball actual. Les tasques que 
durà a terme són la de monitorització de visites i assignació de recursos (Dr./a. i 
sala d’exploració).  

9. Anàlisis 
9.1. Diagrama de classes 
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9.2. Model E/R i model relacional de la BBDD 

 

9.3. Casos d’ús 
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9.4. Fitxes de casos d’ús 
9.4.1. Visualitzar l’estat de les visites que han arribat 
al centre 

Identificador CU01 

Nom Visualitzar l’estat de les visites que han 
arribat al centre 

Autor Marc Soler 

Resum El coordinador podrà monitoritzar quin és 
l’estat actual de les visites que han arribat 
al centre. 

Actor/s Coordinador 

Precondició Usuari registrat 

Post condició El sistema mostra una llista amb les visites 
que han arribat al centre indicant-ne també 
l’estat. 

Flux normal 1. El cas d’ús s’inicia quant l’actor 
selecciona del menú de la intranet 
l’enllaç que obra l’aplicació d’agenda 
de proves diagnòstiques 

2. El sistema mostra la llista de visites 
que han arribat al centre (agrupada 
per pacient) indicant-ne també l’estat. 

Flux alternatiu  

Inclusions  

Exclusions  

9.4.2. Visualitzar el resum d’estats per visita 
Identificador CU02 

Nom Visualitzar el resum d’estats per visita 

Autor Marc Soler 

Resum El coordinador podrà visualitzar un resum 
on es mostri agrupat per visita el total de 
visites que hi ha per a cadascun dels 
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possibles estats.  

Actor/s Coordinador 

Precondició  

Post condició El sistema mostra un resum on es mostri 
agrupat per visita el total de visites que hi 
ha per a cadascun dels possibles estats. 

Flux normal 1.  El cas d’ús s’inicia quant l’actor 
selecciona l’opció “Resum d’estats per 
visita” 

Flux alternatiu  

Inclusions  

Exclusions  

9.4.3. Visualitzar les dades d’un/a pacient 
Identificador CU03 

Nom Visualitzar les dades d’un/a pacient 

Autor Marc Soler 

Resum El coordinador visualitzar les dades 
referents  al/la pacient.  

Actor/s Coordinador 

Precondició Visita seleccionada 

Post condició Mostrar  les dades d’un/a pacient 

Flux normal 1. El cas d’ús s’inicia quan l’actor 
selecciona una visita de la llista de 
visites. 

2. El sistema mostra el nom, cognom i 
edat del/a pacient. 

Flux alternatiu  

Inclusions  

Exclusions  
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9.4.4. Visualitzar totes les peticions electròniques 
d’una pacient 

Identificador CU04 

Nom Visualitzar totes les peticions electròniques 
d’un/a pacient. 

Autor Marc Soler 

Resum El coordinador podrà visualitzar una llista 
amb totes les peticions electròniques 
d‘un/a  pacient. 

Actor/s Coordinador 

Precondició Pacient seleccionat 

Post condició Mostra la llista de peticions electròniques 
del/a pacient 

Flux normal 1. El cas d’ús s’inicia quan l’actor 
selecciona l’opció “Llistat peticions”. 

2. El sistema mostra la llista de peticions 
del/a pacient. 

Flux alternatiu  

Inclusions  

Exclusions  

9.4.5. Visualitzar totes les visites d’una pacient 
Identificador CU05 

Nom Visualitzar totes les visites d’un/a pacient. 

Autor Marc Soler 

Resum El coordinador podrà visualitzar una llista 
amb totes les visites d‘un/a  pacient. 

Actor/s Coordinador 

Precondició Pacient seleccionat 

Post condició Mostra la llista de visites del/a pacient 
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Flux normal 1. El cas d’ús s’inicia quan l’actor 
selecciona l’opció “Visites” 

2. El sistema mostra la llista de visites 
del/a pacient. 

Flux alternatiu  

Inclusions  

Exclusions  

9.4.6. Assignar Dr./a i sala d’exploració 
Identificador CU06 

Nom Assignar Dr./a i sala d’exploració 

Autor Marc Soler 

Resum Assignar a una visita els recursos 
necessaris per dur-la a terme (Dr./a i sala 
d’exploració). 

Actor/s Coordinador 

Precondició Visita seleccionada 

Post condició El Dr./a i sala d’exploració han estat 
assignats. 

Flux normal 1. El cas d’ús s’inicia quan l’actor 
selecciona una visita de la llista de 
visites arribades al centre. 

2. El sistema mostra dues llistes, una amb 
els metges i l’altra amb les sales 
d’exploració. 

3. L’actor selecciona Dr./a i sala 
d’exploració. 

4. El sistema guarda les dades i finalitza el 
cas d’ús. 

Flux alternatiu 3.1. L’actor cancel·la el pas 3 i finalitza el 
cas d’ús. 

3.2. L’actor només selecciona Dr./a o sala 
d’exploració. El sistema mostra un missatge 
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d’error i torna al pas 2. 

3.3. L’actor selecciona una visita amb estat 
diferent d’espera o assignada. El sistema 
mostra un missatge d’error i torna al pas 2. 

Inclusions  

Exclusions  

10. Disseny 
10.1. Diagrames d’activitat 
10.1.1. Visualitzar l’estat de les visites que han arribat 
al centre 

 

 
 

10.1.2. Visualitzar les peticions electròniques d’un/a 
pacient 
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10.1.3. Visualitzar les visites d’un/a pacient 
 

 
 

10.1.4. Visualitzar el resum d’estats per visita 
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10.1.5. Assignar Dr./a i sala d’exploració 
 

 

10.2. Diagrames de seqüència 
10.2.1. Visualitzar l’estat de les visites que han arribat 
al centre 
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10.2.2. Visualitzar les peticions electròniques d’un/a 
pacient 

 

 
 

10.2.3. Visualitzar les visites d’un/a pacient 
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10.2.4. Visualitzar resum d’estats per visita 
 

 

10.2.5. Assignar Dr./a i sala d’exploració 
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10.3. Prototipatge 
10.3.1. Distribució pàgina principal 

 

 

10.3.2. Llistat de visites arribades al centre 
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10.3.3. Llistat de peticions electròniques d’un/a 
pacient 

 

 

10.3.4. Llistat de visites d’un/a pacient 
 

 

10.3.5. Assignació Dr./a i sala d’exploració 
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10.3.6. Resum d’estats per visita 

 

11. Implementació 
Com detallaré més endavant, per al desenvolupament d’aquesta aplicació 

web he cregut adient fer ús de diferents frameworks com són AngularJS, jQuery i 
Bootstrap pels beneficis que aquests aporten en el projecte. 

El llenguatge de programació utilitzat ve una mica marcat  pels anteriors 
frameworks i en la part client he usat HTML i JavaScript i en la part servidor PHP. 
Pel que fa a la base de dades finalment he usat MySql que és una de les quines en 
han facilitat a la UOC. 

11.1. Entorn de desenvolupament 
Per les característiques de l’aplicació web a desenvolupar, les eines 

seleccionades pel seu desenvolupament seran: Un PC amb Windows 7 32bits, com 
a IDE WebStorm, MySql Workbench per a administrar, dissenyar i mantenir la base 
de dades MySql, GIT pel control de versions. 

11.2. Frameworks externs 
He fet ús de 3 frameworks perquè crec que els beneficis que aquests 

aporten en el projecte són més grans que els inconvenients. A continuació, per 
cadascun d’ells  en descriuré els principals motius. 

AngularJS: És un impressionant framework opensource de JavaScript 
desenvolupat per Google molt flexible i fàcil de llegir i escriure. Permet entre altres 
coses crear Webapps basades en el patró  de disseny MVC (Model – Vista - 
Controlador),Two-Way Data Binding (les dades de la vista i les dades del nostre 
model es sincronitzen ambdós sentits), consultes AJAX en peticions HTTP, 
manipulació de dades en JSON i la internacionalització i18n. 

jQuery: És un altre sorprenent framework en JavaScript també disponible 
en versió opensource. Comparteix moltes característiques d’AngularJS com ara 
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enviar i rebre dades en format JSON via HTTP usant AJAX,  però que a diferencia 
d’aquest ens permet manipular més fàcilment l’arbre DOM. 

Bootstrap: És un altre espectacular framework de CSS gratuït. Ha estat 
creat per Twitter i s’ha desenvolupat amb l’objectiu que s’adapti a tot tipus de 
dispositius (responsive) i que simplifica notablement el procés de maquetació de 
webs. Bootstrap ofereix un paquet molt ampli de components web 
personalitzables i molt fàcils d’utilitzar. 

11.3. Arquitectura i organització del projecte 
L’aplicació segueix una arquitectura client / servidor que fa ús del patró 

MVC per separar els components de l’aplicació en tres capes: capa de dades 
(Model), capa d’interface (Vista), capa de lògica de negoci (Controlador). 

 

El projecte s’engloba en una solució anomenada DGIWorklis que conté dues 
carpetes principals: app que conté tot allò referent a l’aplicació i components conté 
components externs al projecte i que aquest necessita per funcionar correctament, 
és a dir, les seves dependències. 
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La carpeta app, a la vegada conté altres carpetes, assets, components, js i 
templates que detallo a continuació: 

 assets: Conté els recursos relatius a l’aplicació com ara css i imatges. 

 components: L’aplicació es composa a base d’una sèrie de components 
interns que em decidit crear després d’analitzar els requisits i les 
funcionalitats que ens han sol·licitat. Doncs bé aquesta carpeta conté la 
implementació de cadascun d’aquest components com a patró MVC.  

 js: Conté arxius js de caràcter més intern de l’aplicació distribuïts en les 
següents carpetes: 

o application: 

 application-controller.js: És el controlador general de tota 
l’aplicació. 

 application-dependecies.js: Conté les dependències de 
l’aplicació (ngRoute, DGIWorklist.servicies i 
pascalprecht.translate) que comentarem més endavant. 

 application-presenter.js: Conté els esdeveniments als 
quals està subscrita l’aplicació. 

 application-routing.js: És qui conté la configuració de 
ngRoute, el qual ens permet associar una ruta HTML a una 
vista i un controlador. 
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 application-translate.js: És qui conté la configuració de 
pascalprecht.translate, el qual ens permet associar un 
idioma per defecte de l’aplicació i vincular-li les traduccions 
per a què les vistes siguin multi idioma. 

o core: 

 controller.js: Conté les funcions comuns a tots els 
controllers.  

o dao: 

 dgi-dao.js: És la part de l’aplicació que fa d’interface entre 
l’aplicació i la base de dades. Conté la definició de totes les 
peticions que l’aplicació realitza amb la base de dades.  

o i18n: 

 angular-locate_ca.js: Conté la traducció al català dels 
valors usats en les vistes.  

o lib: Conté els objectes que usa la nostra aplicació: Doctor, Patient, 
Person, Petition, PetitionType, Room, User, Visit, VisitState i 
VisitType. 

o controller.js: Conté tots els controladors de l’aplicació. 

o services.js: Conté els serveis de la nostra aplicació, en aquest cas 
retorna una instancia de dgi-dao.js per tal de poder-lo injectar als 
controladors dels nostres components per tal de què pugin fer 
peticions a la base de dades. 

 templates: Conté les diferents vistes que pugui tenir l’aplicació. 
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La carpeta components conté tot lo necessari per a fer corre els 
frameworks externs utilitzats en l’aplicació com són AngujarJS, Bootstrap i jQuery. 
També conté un desenvolupament intern realitzat per aquest projecte dins la 
carpeta sqlDao que serveix per a rebre la query que envia el client des de 
l’aplicació i que després executa en el servidor de la base de dades i transforma a 
JSON el resultat d’aquesta i la retorna al client. 
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Fins ara hem descrit quines són les parts de la nostra aplicació i ara veurem 
alguns exemples de com les hem implementat en el projecte. 

 ngRoute: La manera d’instal·lar-lo ha estat afegint aquest script: 

\~marc\DGIWorkList\app\index.html 

 

El segon pas és injectar ngRoute com a dependència de la nostra aplicació: 

\~marc\DGIWorkList\app\js\application\application-dependecies.js 

 

El tercer pas és configurar proveïdor de rutes, que ens permetrà associar a 
cadascuna de les rutes HTML de la nostra aplicació una vista i un 
controlador. 

\~marc\DGIWorkList\app\js\application\application-routing.js 

 

El quart pas afegir la directiva ng-view al contenidor de totes les vistes de 
la nostra aplicació. 

\~marc\DGIWorkList\app\index.html 

 

 pascalprecht.translate: La manera d’instal·lar-lo ha estat afegint aquest 
script: 

\~marc\DGIWorkList\app\index.html

 

El segon pas és injectar pascalprecht.translate com a dependència de la 
nostra aplicació: 
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\~marc\DGIWorkList\app\js\application\application-dependecies.js 

 

El tercer pas és configurar proveïdor de traduccions que ens permetrà que 
la nostra aplicació sigui multi idioma: 

\~marc\DGIWorkList\app\js\application\application-translate.js 

 

$$$translations és un objecte JSON que conté parelles de clau valor: 

\~marc\DGIWorkList\app\js\i18n\angular-locale_ca.js 
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I que la vista utilitza de la següent manera: 

\~marc\DGIWorkList\app\components\summary-list\summary-list-template.html 

 

 DAO: Consta de dues parts, una en client que conté la implementació de les 
querys que l’aplicació realitza en el servidor de base de dades i una de 
servidor que recupera la query i l’executa per transformar-ne el resultat a 
JSON per després retornar-lo al client a través de l’aplicació. 

 

 Client 

\~marc\DGIWorkList\app\js\dao\dgi-dao.js 
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Servidor 

\~marc\DGIWorkList\components\sqlDao\jsonRequest.php 

 

 MVC: Abans d’implementar aquest patró, el primer que hem fet és crear 
una factoria que retornarà un DAO que farà de pont entre l’aplicació i la 
base de dades. Aquest DAO s’injectarà als controladors per a què l’usin 
quan, per exemple, necessitin mostrar informació de la base de dades a les 
vistes o bé també per guardar la informació introduïda per l’usuari en les 
vistes. 

\~marc\htdocs\DGIWorkList\app\js\services.js 

 

$$$dao serà el component que ens proporciona a través dels seus mètodes 
el model necessari en cada controlador. Ara ja podem crear el controlador i 
injectar-li $$$dao. 
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\~marc\DGIWorkList\app\js\controllers.js 

 

\~marc\DGIWorkList\app\components\pending-patient-list\pending-patient-list-
controller.js 

 

Ara ja podem  crear la vista i passar-li les dades del model a través del 
objecte $scope que ens proporciona AngularJS. A través de la directiva ng-
controller associem el controlador a la vista. 

\~marc\DGIWorkList\app\components\pending-patient-list\pending-patient-list-
template.html 
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El workflow d’aquest patró en angular és el següent: l’usuari interacciona 
amb la vista i provoca canvis en el model que crida al controlador (data binding). 
El controlador manipula el model i interacciona amb el servidor.  AngularJS detecta 
que el model ha canviat i modifica la vista. En altres paraules podem dir que canvis 
en el model provoquen canvis en la vista i canvis en la vista provoquen canvis en el 
model, d’aquesta manera model i vista estan sincronitzats (two-way data binding). 

 

El presenter conté a quins esdeveniments està subscrit el component de 
manera que quan es dugui a terme el component se n’assabenti i realitzi les 
accions oportunes. 
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12. Test i problemes trobats 
Com ja hem comentat anteriorment, la fase d’implementació s’ha dividit en 

srpints. En la finalització de cada sprint, obtenim un prototipus operatiu en el qual 
hem realitzat les proves necessàries (unitàries / funcionals) que ens han permès 
verificar que es compleixen els requisits que ens havíem marcat a l’inici de cada 
sprint. Un cop finalitzats els sprints, hem realitzat proves d’integració que ens han 
premés verificar que els diferents mòduls dels quals es composa l’aplicació web 
funcionen correctament de manera col·laborativa. 

L’aplicació de moment només és compatible amb el navegador Chrome i 
per testejar-la s’ha utilitzat la versió 39.0.2171.95 m (una de les propostes de 
millora és que sigui compatible amb altres navegadors). 

La majoria de problemes que han sorgit han estat relacionats amb el 
desconeixement del AngularJS per a poder dur a terme algunes de les  
funcionalitats recollides en els requeriments, però gràcies a la bona documentació 
existent en la seva pàgina oficial (https://angularjs.org/) els he pogut resoldre 
sense massa dificultat. Tot i així, un dels components que m’ha portat més 
contratemps ha estat el Data Acces Object (DAO). El DAO és qui s’encarrega del 
accés a dades i retorna un JSON de les consultes que executa. Com que no totes les 
consultes tornen resultats (pensem, per exemple, en el cas d’un INSERT o bé un 
UPDATE) no tenim  sempre un recodset que puguem transformar a JSON. Una 
solució a aquest problema ha estat primer analitzar la query que s’està a punt 
d’executar per esbrinar si retornarà o no un recordset i d’aquesta manera només 
transformar-lo en els casos que ens interessa. 

13. Implantació i resultats 
L’implantació de l’aplicació web s’ha dut a terme realitzant els següents 

passos: 

 Sincronitzar el model de la base de dades en local amb la base de dades 
db_uoc_marc ubicada en   liverpool.uoc.es a través de MySql Workbench. 

 Bolcar les dades a les taules mestres. 

 Desplegar l’aplicació al servidor pujant per SFTP a 
http://liverpool.uoc.es/~marc/ el codi font. 

Un cop realitzats aquest passos anteriors, hem prosseguit a accedir a 
l’aplicació (http://liverpool.uoc.es/~marc/DGIWorkList/app/index.html#/) per a 
realitzar un test i verificar-ne  el  correcte funcionament. 

14. Conclusions i propostes de millora 
Crec que s’han complert els objectius i que l’aplicació compleix els requisits 

marcats inicialment, però durant el desenvolupament del projecte he pogut 
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detectar-ne algunes millores que no he implementat en aquesta versió i que  
detallo a continuació: 

 Millorar l’adaptabilitat de l’aplicació a diferents tipus de dispositius. 

 Fer que l’aplicació sigui compatible amb més navegadors com ara IE i 
Firefox. 

 Millorar la part del mòdul DAO que transforma JSON el resultat d’una 
consulta. La solució actual no m’acaba de convèncer però és la millor que 
he trobat fins al moment. 

 Escriure els test dels diferents mòduls i automatitzar-los. AngularJS ho 
permet, però no he pogut aprofundir en el tema per evitar desviacions en el 
projecte. 

Aquest projecte ha estat una molt bona oportunitat per aplicar en un 
entorn pràctic els coneixements adquirits durant tota la carrera, però també m’ha 
servit per ampliar-los, per exemple, amb l’ús dels frameworks com AngujarJS, 
Bootstrap i jQuery. Crec que l’elecció d’aquests frameworks ha estat encertada i ha 
estat una de les claus perquè el projecte anés a bon ritme amb unes desviacions 
acceptables tot i la corba d’aprenentatge inicial. 

Per concloure el treball, m’agradaria dir que en general he gaudit molt 
durant tot el projecte i estic molt satisfet amb la feina realitzada a nivell 
d’arquitectura i organització d’aquest. 

15. Glossari 
 AngularJS. Framework de JavaScript de codi obert basat en el patró model vista 

controlador (MVC). 
 

 Betatester. Usuari de programes encarregat de detectar errors en versions beta de 
software. 
 

 Chrome. Navegador web dissenyat per Google. 
 

 Feedback. Resposta a un succés. 
 

 Framework. Conjunt de biblioteques orientades a ser reutilitzades a molt gran 
escala per a desenvolupar components en el desenvolupament de software.  
 

 GIT. Software de control de versions del codi font de les aplicacions. 
 

 Interface gràfica. És el mitjà per el qual l’usuari pot comunicar-se amb el 
programa. 
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 JavaScript. És un llenguatge de programació, usat principalment en el costat de 
client. 
 

 JSON. Format lleuger per l’intercanvi de dades. 
 

 LOPD. Llei orgànica de protecció de dades, que garanteix i protegeix l’ús de dades 
personals. 
 

 MySql. Sistema gestor de base de dades relacional. 
 

 PHP. Llenguatge de programació del costat servidor que es poden incorporar en un 
document HTML. 
 

 Product backlog. És un document que conté la descripció de tots els requisits que 
ha de satisfer l’aplicació. 
 

 Script. És un arxiu (generalment en text pla) que realitza una sèrie de tasques. 
 

 Scrum. Model de desenvolupament àgil de software iteratiu i incremental. 
 

 Skype. Software que permet comunicacions de text, veu i vídeo a través 
d’Internet. 
 

 Sprint. És el període en el qual es duu a terme la implementació d’una o varies 
funcionalitats del programa. 

 

 WebStorm. IDE comercia per a desenvolupaments en JavaScript, CSS i HTML. 
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17. Annex 1 
Arxiu de creació de la base de dades db_uoc_marc.sql 

-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.3.2deb1ubuntu1 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
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-- Servidor: localhost 
-- Tiempo de generación: 27-12-2014 a las 17:31:49 
-- Versión del servidor: 5.1.73 
-- Versión de PHP: 5.4.14-1~lucid+1 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 
-- Base de datos: `db_uoc_marc` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `doctors` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `doctors`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `doctors` ( 
  `professionalAssociationNumber` int(11) NOT NULL, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  `surname1` varchar(50) NOT NULL, 
  `surname2` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`professionalAssociationNumber`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `doctors` 
-- 
 
INSERT INTO `doctors` (`professionalAssociationNumber`, `name`, `surname1`, `surname2`) 
VALUES 
(1, 'Monterrat', 'Roca', 'Vila'), 
(2, 'Sara', 'Valls', 'Carbonell'), 
(3, 'Eva', 'Codina', 'Ferrer'), 
(4, 'Manel', 'Serra', 'Fabregat'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `patients` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `patients`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `patients` ( 
  `patientNumber` int(11) NOT NULL, 
  `NIF` varchar(9) NOT NULL, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  `surname1` varchar(50) NOT NULL, 
  `surname2` varchar(50) NOT NULL, 
  `birtDate` date NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`patientNumber`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `patients` 
-- 
 
INSERT INTO `patients` (`patientNumber`, `NIF`, `name`, `surname1`, `surname2`, `birtDate`) 
VALUES 
(1, '12345678A', 'Mireia', 'Carvajal', 'Perez', '1980-01-01'), 
(2, '12345679B', 'Natailia', 'Cruz', 'Reboll', '1979-01-01'), 
(3, '12345677C', 'Cristina', 'Guerra', 'Santos', '1974-01-01'), 
(4, '12345676D', 'Rosa', 'Bach', 'Vila', '1970-01-01'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `petitions` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `petitions`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petitions` ( 
  `petitionNumber` int(11) NOT NULL, 
  `date` datetime NOT NULL, 
  `patientNumber` int(11) NOT NULL, 
  `motive` varchar(50) NOT NULL, 
  `professionalAssociationNumber` int(11) NOT NULL, 
  `type` char(3) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`petitionNumber`), 
  KEY `FK_Petitions_Doctors` (`professionalAssociationNumber`), 
  KEY `FK_Petitions_Patients` (`patientNumber`), 
  KEY `FK_Petitions_PetitionTypes` (`type`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `petitions` 
-- 
 
INSERT INTO `petitions` (`petitionNumber`, `date`, `patientNumber`, `motive`, 
`professionalAssociationNumber`, `type`) VALUES 
(1, '2014-09-01 00:00:00', 1, 'Revisió ginecològica', 1, 'ECG'), 
(2, '2014-09-01 00:00:00', 1, 'Control anual', 1, 'MAM'), 
(3, '2014-07-29 00:00:00', 2, 'Segona opinió', 2, 'MAS'), 
(4, '2014-03-02 00:00:00', 2, 'Revisió ginecològica', 3, 'ECG'), 
(5, '2014-08-05 00:00:00', 3, 'Revisió ginecològica', 4, 'ECG'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `petitiontypes` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `petitiontypes`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petitiontypes` ( 
  `type` char(3) NOT NULL, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`type`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `petitiontypes` 
-- 
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INSERT INTO `petitiontypes` (`type`, `name`) VALUES 
('ECG', 'Ecografia ginecològica'), 
('MAM', 'Mamografia'), 
('MAS', 'Ecografia Mamaria'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `rooms` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `rooms`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rooms` ( 
  `roomNumber` int(11) NOT NULL, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`roomNumber`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `rooms` 
-- 
 
INSERT INTO `rooms` (`roomNumber`, `name`) VALUES 
(1, '1'), 
(2, '2'), 
(3, '3'), 
(4, '4'), 
(5, '5'), 
(6, '6'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `users` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `users`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 
  `userName` varchar(50) NOT NULL, 
  `password` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`userName`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `users` 
-- 
 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `visits` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `visits`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `visits` ( 
  `visitNumber` int(11) NOT NULL, 
  `professionalAssociationNumber` int(11) DEFAULT NULL, 
  `date` datetime NOT NULL, 
  `hour` varchar(5) NOT NULL, 
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  `patientNumber` int(11) DEFAULT NULL, 
  `type` char(3) NOT NULL, 
  `roomNumber` int(11) DEFAULT NULL, 
  `hourArrival` datetime DEFAULT NULL, 
  `hourAssigned` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `hourRoom` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `hourReport` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `hourFinalized` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `state` char(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`visitNumber`), 
  KEY `FK_Visits_Doctors` (`professionalAssociationNumber`), 
  KEY `FK_Visits_Patients` (`patientNumber`), 
  KEY `FK_Visits_Rooms` (`roomNumber`), 
  KEY `FK_Visits_VisitStates` (`state`), 
  KEY `FK_Visits_VisitTypes` (`type`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `visits` 
-- 
 
INSERT INTO `visits` (`visitNumber`, `professionalAssociationNumber`, `date`, `hour`, 
`patientNumber`, `type`, `roomNumber`, `hourArrival`, `hourAssigned`, `hourRoom`, 
`hourReport`, `hourFinalized`, `state`) VALUES 
(1, NULL, '2014-11-04 00:00:00', '19:00', 1, 'ECG', NULL, '2014-11-04 18:50:00', NULL, NULL, 
NULL, NULL, 'E'), 
(2, 2, '2014-11-04 00:00:00', '19:00', 2, 'MAM', 1, '2014-11-04 18:40:00', '18:45', '18:55', NULL, 
NULL, 'S'), 
(3, 3, '2014-11-04 00:00:00', '18:15', 3, 'ECG', 2, '2014-11-04 17:35:00', '17:50', NULL, NULL, 
NULL, 'A'), 
(4, 1, '2014-11-04 00:00:00', '18:15', 3, 'MAS', 3, '2014-11-04 17:35:00', '17:40', '17:45', '17:55', 
NULL, 'I'), 
(5, 4, '2014-11-04 00:00:00', '18:00', 4, 'MAM', 1, '2014-11-04 17:45:00', '17:50', '17:55', '18:00', 
'18:15', 'F'), 
(6, NULL, '2014-11-04 00:00:00', '19:05', 2, 'ECG', NULL, '2014-11-04 18:55:00', NULL, NULL, 
NULL, NULL, 'E'), 
(7, NULL, '2014-11-04 00:00:00', '19:10', 3, 'ECG', NULL, '2014-11-04 18:59:00', NULL, NULL, 
NULL, NULL, 'E'), 
(8, NULL, '2014-11-04 00:00:00', '19:15', 4, 'ECG', NULL, '2014-11-04 19:00:00', NULL, NULL, 
NULL, NULL, 'E'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `visitstates` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `visitstates`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `visitstates` ( 
  `state` char(1) NOT NULL, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`state`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `visitstates` 
-- 
 
INSERT INTO `visitstates` (`state`, `name`) VALUES 
('A', 'Assignada'), 
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('E', 'En espera'), 
('F', 'Finalitzada'), 
('I', 'Informada'), 
('S', 'En sala'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `visittypes` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `visittypes`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `visittypes` ( 
  `type` char(3) NOT NULL, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`type`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcar la base de datos para la tabla `visittypes` 
-- 
 
INSERT INTO `visittypes` (`type`, `name`) VALUES 
('ECG', 'Ecografia ginecològica'), 
('MAM', 'Mamografia'), 
('MAS', 'Ecografia Mamaria'); 
 
-- 
-- Filtros para las tablas descargadas (dump) 
-- 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `petitions` 
-- 
ALTER TABLE `petitions` 
  ADD CONSTRAINT `FK_Petitions_Doctors` FOREIGN KEY 
(`professionalAssociationNumber`) REFERENCES `doctors` 
(`professionalAssociationNumber`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `FK_Petitions_Patients` FOREIGN KEY (`patientNumber`) 
REFERENCES `patients` (`patientNumber`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `FK_Petitions_PetitionTypes` FOREIGN KEY (`type`) REFERENCES 
`petitiontypes` (`type`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `visits` 
-- 
ALTER TABLE `visits` 
  ADD CONSTRAINT `FK_Visits_Doctors` FOREIGN KEY (`professionalAssociationNumber`) 
REFERENCES `doctors` (`professionalAssociationNumber`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `FK_Visits_Patients` FOREIGN KEY (`patientNumber`) REFERENCES 
`patients` (`patientNumber`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `FK_Visits_Rooms` FOREIGN KEY (`roomNumber`) REFERENCES 
`rooms` (`roomNumber`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `FK_Visits_VisitStates` FOREIGN KEY (`state`) REFERENCES 
`visitstates` (`state`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `FK_Visits_VisitTypes` FOREIGN KEY (`type`) REFERENCES 
`visittypes` (`type`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
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DELIMITER $$ 
-- 
-- Procedimientos 
-- 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `restore_visits`$$ 
CREATE DEFINER=`marc`@`localhost` PROCEDURE `restore_visits`() 
BEGIN 
 TRUNCATE TABLE visits; 
 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (1, NULL, '2014-11-04 00:00:00.000', '19:00', 1, 'ECG', NULL, 
'2014-11-04 18:50', NULL, NULL, NULL, NULL, 'E'); 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (2, 2, '2014-11-04 00:00:00.000', '19:00', 2, 'MAM', 1, '2014-11-
04 18:40', '18:45', '18:55', NULL, NULL, 'S'); 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (3, 3, '2014-11-04 00:00:00.000', '18:15', 3, 'ECG', 2, '2014-11-
04 17:35', '17:50', NULL, NULL, NULL, 'A'); 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (4, 1, '2014-11-04 00:00:00.000', '18:15', 3, 'MAS', 3, '2014-11-
04 17:35', '17:40', '17:45', '17:55', NULL, 'I'); 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (5, 4, '2014-11-04 00:00:00.000', '18:00', 4, 'MAM', 1, '2014-11-
04 17:45', '17:50', '17:55', '18:00', '18:15', 'F'); 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (6, NULL, '2014-11-04 00:00:00.000', '19:05', 2, 'ECG', NULL, 
'2014-11-04 18:55', NULL, NULL, NULL, NULL, 'E'); 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (7, NULL, '2014-11-04 00:00:00.000', '19:10', 3, 'ECG', NULL, 
'2014-11-04 18:59', NULL, NULL, NULL, NULL, 'E'); 
 INSERT INTO visits (visitNumber, professionalAssociationNumber, date, hour, 
patientNumber, type, roomNumber, hourArrival, hourAssigned, hourRoom, hourReport, 
hourFinalized, state) VALUES (8, NULL, '2014-11-04 00:00:00.000', '19:15', 4, 'ECG', NULL, 
'2014-11-04 19:00', NULL, NULL, NULL, NULL, 'E'); 
END$$ 
 
DELIMITER ; 
 

 


