Taula de contingut
1

2

Introducció ............................................................................................................................................ 3
1.1

Introducció al tema del projecte ................................................................................................. 3

1.2

Objectius de l’aplicació................................................................................................................ 4

Requeriments........................................................................................................................................ 5
2.1

Tipus de requeriments ................................................................................................................. 5

2.2

Els requeriments a l’aplicació...................................................................................................... 5

2.2.1

Requeriments funcionals ........................................................................................................ 5

2.2.2

Requeriments no funcionals ................................................................................................... 6

2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
3

4

Requeriments de hardware ......................................................................................................... 7
Requeriments mínims ............................................................................................................. 7
Requeriments de software .......................................................................................................... 8
Software utilitzat .................................................................................................................... 8
La base de dades ....................................................................................................................... 11

Gestió del risc ..................................................................................................................................... 12
3.1

Tipus de riscs ............................................................................................................................. 12

3.2

Estimació del risc ....................................................................................................................... 13

3.3

Prevenció del risc....................................................................................................................... 14

Disseny de l’aplicació .......................................................................................................................... 16
4.1

Model de procés ........................................................................................................................ 16

4.2

Entorn de desenvolupament integrat ....................................................................................... 23

4.2.1

Visual Studio .NET 2008 ........................................................................................................ 23

4.2.2

Microsoft .NET Framework ................................................................................................... 24

4.3

Llenguatge de programació ...................................................................................................... 25

4.3.1

Introducció a C# .................................................................................................................... 25

4.3.2

Característiques més importants de C# ................................................................................ 25

4.4

Arquitectura de 3 capes ............................................................................................................ 27

4.4.1

Introducció ............................................................................................................................ 27

4.4.2

Capes .................................................................................................................................... 27

4.4.3

Arquitectura de 3 capes en la nostra aplicació ..................................................................... 27

4.5

Patrons ...................................................................................................................................... 31

4.5.1

Patró Singleton ..................................................................................................................... 31

4.5.2

Exemple de codi .................................................................................................................... 31

1

4.6

Disseny de les pantalles ............................................................................................................ 32

4.6.1

Menú principal ...................................................................................................................... 32

4.6.2

Altres pantalles ..................................................................................................................... 33

4.7

Disseny de la base de dades ...................................................................................................... 44

4.8

Els fitxers de text ....................................................................................................................... 46

5

Proves d’execució ............................................................................................................................... 49
5.1

Proves de temps d’execució ...................................................................................................... 49

5.2

Proves de rendiment ................................................................................................................. 50

6

5.2.1

Proves unitàries .................................................................................................................... 51

5.2.2

Proves d’integració ............................................................................................................... 51

5.2.3

Proves de sistema ................................................................................................................. 51

5.2.4

Proves manuals ..................................................................................................................... 52

Estudi sobre la viabilitat econòmica i legal del projecte..................................................................... 54
6.1

Viabilitat econòmica ................................................................................................................. 54

6.2

Viabilitat legal ........................................................................................................................... 55

7

Avantatges sobre l’activitat anterior .................................................................................................. 58

8

Problemes trobats .............................................................................................................................. 59

9

Ampliacions de l’aplicació .................................................................................................................. 60

10

Conclusions .................................................................................................................................... 61

11

Bibliografia .................................................................................................................................... 62

11.1

Pàgines Web ............................................................................................................................. 62

11.2

Llibres ........................................................................................................................................ 62

12

Annexos ......................................................................................................................................... 63

Annex 1: Manual d’usuari de l’aplicació ................................................................................................. 63
Annex 2: Manual d’instal·lació de la base de dades MySQL ................................................................... 78
Annex 3: Llista d’imatges ........................................................................................................................ 85
Annex 4: Llista de figures ........................................................................................................................ 86
Annex 5: Llista de taules ......................................................................................................................... 87
Annex 6: Format del fitxer VSI ................................................................................................................ 87
Índex ....................................................................................................................................................... 92

2

1

Introducció

Per iniciar aquest document, volem indicar que la introducció s’ha dividit en diverses parts, ja
que es vol introduir el tema que tractarem i veure els objectius que es volen aconseguir.

1.1

Introducció al tema del projecte

En aquest apartat farem una breu explicació sobre de que tracta el projecte.
El que es desitja, és l’obtenció d’una llista de les truges mes productives en una granja
mitjançant uns models matemàtics, escrits en llenguatge R.
Volem fer un petit incís que la granja sobre la qual treballem amb la informació que ens
proporcionen, és la granja Sat La Vall del grup Vall Companys, i que es troba situada a Soses, a
la comarca del Segrià.
Tornant al tema de l’aplicació, tots els passos per aconseguir aquesta llista que es comentava
abans, es poden aconseguir de manera manual, però també es desitjava que l’aplicació
automatitzés tota aquesta sèrie de passos.
Aquests passos es poden resumir ràpidament en el fet que tenim la granja que ens
proporciona les dades relacionades amb totes les truges, i aquestes seran emmagatzemades
en una base de dades MySQL, per a un tractament posterior.
Després es llegeixen aquestes dades, es seleccionen les requerides en cada acció, i es tracten
tal com aquella acció ho requereixi. Finalment, després d’aquests passos obtindrem el llistat
desitjat, i d’aquesta manera obtindrem una llista on veurem tan les truges més productives de
la granja, com les que menys.
L’aplicació dóna la possibilitat d’informar a l’usuari en tot moment sobre les tasques que
s’estan fent, ja que aquestes s’executen en segon pla, és a dir, s’estan executant sense que
l’usuari observi canvis al moment.
En el present document, parlarem dels passos més importants que s’han realitzat per a fer el
programa. Aquests passos inclouen la coneixença dels requeriments, tan funcionals com no
funcionals de l’aplicació, el disseny utilitzat i proves de rendiments.
També comentarem futures ampliacions que està previst que es realitzin, juntament amb les
conclusions extretes després de realitzar el projecte i la bibliografia utilitzada.
Al final del document, es pot trobar una llista d’annexos, concretament el que trobarem són el
manual d’usuari de l’aplicació, un manual d’instal·lació de la base de dades utilitzada i les
llistes de les imatges, figures i taules que es troben en aquest document.
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1.2

Objectius de l’aplicació

A continuació comentem els objectius establerts al principi de desenvolupament del projecte,
perquè aquest es pugui reconèixer com una aplicació funcional i que realitza una sèrie de
tasques:
•

L’objectiu principal és que l’aplicació faciliti l’automatització d’una sèrie de tasques per
a l’obtenció d’uns resultats, que s’aniran comentant al llarg d’aquest document.

•

Fer un programa que sigui accessible però especialment usable. És a dir, els usuaris
han de realitzar les seves tasques amb una interacció que sigui el mínim possible.

•

Emmagatzemar i obtenir dades de les granges, de la manera més senzilla i ràpid
possible.

•

Donar la seguretat que els resultats obtinguts són correctes en tot moment, i donar un
màxim de possibilitats per a que les dades siguin tractades de la manera més eficaç.
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2

Requeriments

Un requeriment és el conjunt de necessitats que ha de tenir en forma de funcionalitat una
aplicació, és a dir, els requeriments ens indiquen el que ha de fer l’aplicació, però no la manera
de com fer-ho.
A continuació parlarem breument dels tipus de requeriments que podem trobat i la relació que
tenen amb el projecte dut a terme.

2.1

Tipus de requeriments

Existeixen dos tipus de requeriments, els que s’anomenen funcionals i els no funcionals.
Els requeriments funcionals són els que indiquen que ha de fer una aplicació, o sigui, les
necessitats reals dels usuaris.
En canvi, els no funcionals, són el que especifiquen aspectes que poden afectar a l’aplicació
com ara la facilitat d’ús d’aquesta, el temps de resposta, manteniment, etc.

2.2

Els requeriments a l’aplicació

El que es va demanar inicialment com a objectius o requeriments de l’aplicació, va ser el fet
que es pogués gestionar i tractar les dades importades de les granges de manera eficient, i
sobretot, de manera que l’usuari hagi d’intervenir el mínim possible en el tractament
d’aquesta informació.
A continuació detallem els requeriments tan funcionals com no funcionals de l’aplicació.

2.2.1

Requeriments funcionals

Inicialment el que es va demanar, és la creació d’una aplicació que automatitzés una sèrie d’d’accions que tenien l’objectiu de trobar unes determinades dades. Aquest es el principal
objectiu funcional del programa.
Es va pensar en la possibilitat d’afegir diferents tipus d’usuaris, però per als objectius de
l’aplicació es va veure que era innecessari per al moment.
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Un altre factor, es que es pogués fer còpies de les dades independentment del lloc físic (disc
dur, servidor, ...). L’aplicació realitza còpies de seguretat en la unitat de disc dur de l’ordinador
on s’executa aquesta (De fet el usuari pot indicar quina unitat i quina ruta vol que es guardi la
còpia).

2.2.2

Requeriments no funcionals

Detallem els requeriments no funcionals:
1. Usabilitat: Les diferents pantalles que composen la interfície segueixen un mateix estil,
que facilita a l’usuari la navegabilitat i funcionament del programa.
2. Facilitat d’aprenentatge: Un dels requeriments principals del programa es que l’usuari
hagi d’intervenir el mínim possible per a realitzar els diferents processos que executa
l’aplicació. Aleshores aquí a l’usuari no li cal aprendre res, senzillament a mesura que
va realitzant els passos que sí que ha de fer, es van activant els nous passos de manera
que l’aplicació té un comportament “intel·ligent” segons els avenços de l’usuari.
A més, es disposa d’un manual d’ajuda per si els usuaris es troben perduts en algun
moment.
3. Flexibilitat: Els usuaris disposen de dreceres de teclat per les diferents accions que pot
realitzar. A més, pot realitzar les diferents accions tan des del menú superior, com des
de la pantalla principal.
4. Solidesa: Quan es produeix un error, l’aplicació es capaç de detectar-lo en temps
d’execució, i per tan, ser notificat a l’usuari.
5. Integritat: Es realitzarà còpies de seguretat de la base de dades, ja que la mida de les
dades a emmagatzemar és o pot ser el suficientment elevat com per crear còpies de
seguretat.
6. Temps de resposta: Aquí hem d’indicar que el temps de resposta es el mínim possible,
ja que en algunes proves de temps realitzades, el seu temps d’execució pot durar més
de dues hores. Però aquest valor temporal depèn sobretot de dos factors; del nombre
de registres de la granja i del processador de la màquina on s’executa.
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2.3

Requeriments de hardware

A continuació detallem els requeriments mínims dels quals hauria de disposar l’ordinador on
s’executa l’aplicació. Cal indicar que si no es compleixen aquests requeriments, tan el
rendiment com els resultats que ofereixi l’aplicació es poden veure seriosament afectats per
les poques prestacions que ofereix la màquina.

2.3.1

Requeriments mínims

A continuació (Veure Taula 1) es detallen els requeriments mínims que hauria de disposar la
màquina on executem l’aplicació:

Requeriments
Sistema operatiu
Processador
Memòria RAM

Windows XP, Vista, 7
1,4 GHz, Intel o AMD compatible

512 MB mínim

Disc dur

> 500 MB

Software

Microsoft Excel 2007, R
Taula 1. Requeriments mínims

Cal indicar que l’espai de dic dur depèn també dels fitxers tan de còpies de seguretat, com a la
base de dades. Però no es cap problema amb els dispositius d’emmagatzematge actuals.
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2.4

Requeriments de software

Per poder executar l’aplicació en condicions òptimes, es requereix de cert programari que
permeti executar l’aplicació. Aquest programari és el .NET Framework 3.5 i el generador
d’informes Crystal Reports.
Aquests dos elements es troben en la carpeta on s’instal·la el programa.

2.4.1

Software utilitzat

En aquest apartat es comenta tot aquell software utilitzat per realitzar tan l’aplicació com la
present documentació.
•

Microsoft Visual Studio .NET 2008: Per a dissenyar la interfície i la implementació de
l’aplicació. Incorpora el Crystal Reports per a la creació d’informes.

•

Microsoft .NET Framework 3.5: És el component software que ofereix solucions per a
implementar aplicacions .NET.

•

MySQL 5.4: Gestor de bases de dades utilitzat per emmagatzemar i recuperar totes les
dades de les diferents granges.

•

R 2.10.1: R és un llenguatge i entorn per a programar eines d’anàlisi estadística. L’R
l’utilitzem en la nostra aplicació en referència als models matemàtics que s’utilitzen
per a calcular el rànquing de les truges més productives. Indicar que es distribueix amb
llicència GNU GPL sota Windows, MAC, Unix i GNU/Linux.

•

Microsoft Word 2007: Processador de textos per realitzar la present documentació.

•

Microsoft Excel 2007: Full de càlcul que en el present projecte té dos objectius. El
primer, es que s’utilitza com a medi per a calcular els resultats d’un model matemàtic.
El segon es que serveix com a guia o ajuda per a mostrar dades, ja que gràcies a les
seves funcionalitats podem veure en tot moment les diferents característiques de cada
registre.

•

Microsoft Visio 2007: Software per realitzar diagrames de tota mena. En el nostre cas
l’hem utilitzat per crear els diferents diagrames UML de la nostra aplicació.

•

MLHMP - Multi-Level Hierarchical Markov Processes: Programa que s’utilitza per a
obtenir la llista dels animals productius.
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•

Microsoft Project 2003: És el software que ens serveix per organitzar les diferents
tasques que durem a terme durant tot el projecte. Tot això es veurà en un diagrama
de Gantt.

A continuació ens agradaria dedicar dos apartats on de manera breu comentarem el fitxer VSI
ja que es el punt d’entrada de dades, i també és comenta el software MLMHP, ja que creiem
que té una certa importància especial.

2.4.1.1 Fitxer VSI

El fitxer VSI (Vector Estàndard d’Informació) conté un format específic d’organització de les
dades dels animals que tenen, i s’extreu mitjançant el software GTWin.
Aquestes dades que podem observar en la Imatge 1, corresponent al fragment d’un fitxer VSI,
es poden dividir en dues parts, les altes dels animals i l’historial de cadascun d’ells.
De fet, si observem la imatge, els primers sis registres corresponen a les altes de certs animals,
i les següents línies, representen l’historial de tots ells.

Imatge 1 Exemple d'una secció d'un fitxer VSI
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El format d’aquest fitxer es troba en l’Annex 6: Format del fitxer VSI.

2.4.1.2 MLMHP – Multilevel Hierarchical Markov Process

El software MLHMP és una aplicació multi plataforma i a mes, és una ampliació important del
software HIERARKI per al sistema DOS.
L’objectiu que persegueix aquesta aplicació, es la de donar una solució a les necessitats dels
mètodes d’optimització dels processos jeràrquics de Markov.
Un altre concepte sobre el programa es que permet l’organització simultània de la presa de
decisions en escales de temps múltiples.
Algunes de les característiques a destacar que té el programa és la seva interfície gràfica,
suporta models jeràrquics multi nivell i que està implementat en Java suportant la majoria de
plataformes.
A la Imatge 2 podem veure la interfície del programa en qüestió.
Cal indicar que el professor Kristensen, ens va proporcionar una versió d’aquest programa per
a que la nostra aplicació hi treballi en segon pla, és a dir, que no veiem la interfície ni hem de
treballar amb el programa de forma que hi haguem d’interactuar.

Imatge 2 Interfície del software MLHMP

10

2.5

La base de dades

La base de dades és un element molt important de l’aplicació ja que és el lloc on
s’emmagatzema tota la informació la qual serà tractada per l’aplicació.
Tota aquesta informació que comentàvem s’emmagatzema en una base de dades, que com
hem dit no deixa de ser un conjunt de dades.
Desprès hem de definir el SGBDR (Sistema Gestor de Bases de Dades Relacional) que és el
conjunt d’eines que faciliten la gestió d’una base de dades. Partint d’aquestes premisses, es va
elegir el gestor MySQL pels motius que s’especifiquen a continuació:
•

El Visual Studio .NET 2008 incorpora el SQL Server Express, que es tan bon gestor com
el MySQL, però aquest no permet realitzar còpies de seguretat de la base de dades. Si
les dades han de ser portables aquest paràmetre li fa restar molts punts a SQL Server
Express.

•

Es multi usuari.

•

Es gratuït.

•

Permet donar permisos als usuaris, encara que en la nostra aplicació no ho tenim en
compte. Però si algun dia es vol implementar aquesta opció, aleshores MySQL ens
permet fer-ho.

•

Conté molts tipus de dades per cada camp d’una taula de la base de dades.

•

Facilitat molt gran per manejar un nombre elevat de dades. Aquest és un paràmetre
que hem de tenir molt en compte, especialment en la nostra aplicació ja que s’ha
trobat el cas d’alguna taula que manejava un cert nombre elevat de registres que han
d’ésser llegits i/o modificats de la base de dades.

Cal indicar que, personalment, MySQL és possiblement el millor gestor que hagi provat mai, ja
que a part dels avantatges ja mencionades, amb el temps s’ha pogut comprovar com realment
l’eficiència que ofereix és molt gran, i si a més afegim que el seu administrador disposa d’una
interfície que fa molt usable la gestió de dades, aleshores aquesta és la millor elecció com a
gestor de bases de dades.
Al final del document trobem l’Annex 2: Manual d’instal·lació de la base de dades MySQL, on
es pot trobar tota l’ajuda necessària per a instal·lar aquest gestor de base de dades.
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3

Gestió del risc

Segons la definició de la Real Acadèmia Espanyola, un risc és la contingència o proximitat a un
mal.
En el software, un risc és el fet que podem patir errors en l’aplicació, tenir pèrdues o patir
problemes en les diferents etapes de disseny i implementació. Per aquest motiu, el que es vol
es entendre aquests possibles riscs i poder prevenir-ne les seves causes.
A continuació realitzarem diverses agrupacions d’aquests riscs i valorar la importància
d’aquests, en la nostra aplicació.

3.1

Tipus de riscs

Diferents tipus de riscs que podem trobar durant el transcurs de desenvolupament de
l’aplicació:
•

Mida de l’aplicació: És important que l’aplicació tingui una mida el més petit possible,
ja que una mida gran en quan a codi escrit en els fitxers, més possibilitats d’error
podem trobar. L’aplicació requereix 12 MB com a mínim. Després cal considerar el pes
de les diferents aplicacions requerides, com ja són Microsoft Excel, o bé, R. Però
globalment no suposa un problema per a realitzar les diferents accions.

•

Riscs tecnològics: L’objectiu de l’aplicació es que realitzés una sèrie de tasques, on
especialment la interfície no era gens important, en tot cas que fos usable.
El que si podem destacar es que l’aplicació només funciona sota MS Windows, i que si
es utilitzada per una persona amb problemes de visió o problemes físics, sempre es
disposa d’eines com l’ampliador de pantalla de MS Windows, o el seu teclat virtual.

•

Riscs relacionats amb el client: Sempre s’ha pogut discutir obertament amb els tutors
del projecte, on ells realitzarien el paper del client, i sempre de manera ràpida i eficaç.
Per aquest motiu no ha suposat cap risc aquest apartat.

•

Riscs d’entorn d’IDE: El IDE (Entorn de Desenvolupament Integrat) és Visual Studio i el
llenguatge C#. Cal indicar que ja s’havia treballat amb aquesta eina i no hi hagut
problemes de desconeixement de les eines.

12

3.2

Estimació del risc

Tot seguit es mostra la taula amb els diferents tipus de riscs i el seu valor que indica la
probabilitat que aparegui (Veure Taula 2)

Descripció

Valor

Catastròfic

Cost 80 % - 100 %

Crític

Cost 50 % - 70 %

Marginal

Cost 20 % - 40 %

Despreciable

< 10 %

Taula 2 Descripció dels diferents tipus de riscs

Ara el que volem fer és una ordenació dels riscs segons la seva importància, ja que els que
puguin comportar errors greus en l’aplicació, aquests seran els primers en ser resolts.
Aquests riscs es poden ordenar segons la seva probabilitat, mitjançant la següent fórmula:

[ ri, li, xi ]
on

ri: és el risc
li: és la probabilitat del risc
xi: és l’impacte del risc

A continuació mostrarem la taula de risc. Per trobar-ne els resultats, el que s’ha fet és dividir la
probabilitat entre 100 i després amb el valor d’impacte de la taula anterior.

Riscs

Probabilitat

Impacte

Resultat

Absència de l’alumne en un temps determinat

70 %

4

= 7/4 = 1,75

Pèrdua total o parcial de l’aplicació

10 %

1

= 1/1 = 1

Desconeixement de les eines de treball

20 %

1

= 2/1 = 2

Canvi de requeriments a la meitat de la
planificació

30 %

4

= 3/4 = 0,75

Software i/o documentació incomplerts

10 %

2

= 1/2 = 0,5

Mala comunicació amb el client (tutors)

0%

0

=0

Eines poc eficients

5%

1

= 0,5/1 = 0,5

Reutilització de codi

30 %

3

= 3/2 = 1

Taula 3 Taula de riscs del projecte
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Si observem la taula anterior, podem comprovar com no hem trobat riscos que realment
afectin el desenvolupament del projecte.
Si ara ordenem la llista de la taula de riscs, veurem com el risc més propens a patir es el fet de
desconèixer les eines de treball en la seva totalitat, mentre que el segon és el fet que l’alumne
s’absenti durant un temps ja que està ell sol davant el projecte, i la conseqüència que se
n’extreu es el fet de que es retardi l’entrega del projecte.

3.3

Prevenció del risc

Ja hem vist que per a l’aplicació no podem tenir riscos importants, però tot i així es comentarà
les solucions adoptades per a evitar-los.
•

Absència de l’alumne en un temps determinat: És complicat aquest risc, ja que
l’alumne no té el recolzament informàtic necessari com per desenvolupar l’aplicació,
per aquest motiu s’ha de fer una nova reorganització de la planificació temporal del
projecte.

•

Pèrdua total o parcial de l’aplicació: Sempre es fan còpies de seguretat de totes les
dades, a més, si es té en compte que l’aplicació s’ha desenvolupat en diverses
màquines a la vegada, aleshores cal indicar que aquestes mai es troben a la mateixa
màquina, i per tan, evitar-ne una possible pèrdua.

•

Desconeixement de les eines de treball: Quan ha estat necessari s’ha fet una prèvia
formació a la tecnologia o llenguatge a utilitzar.

•

Canvi de requeriments a la meitat de la planificació: Els requeriments en principi no
canvien a mig projecte, però pot ser que alguns mòduls si ho facin, per tan, es farà
diverses reunions fins a trobar la nova solució a adoptar.

•

Software i/o documentació incomplerts: En cas de detectar parts del programa
incompletes, es procedirà a modificar o afegir allò que falta, modificant sempre la
documentació posteriorment.

•

Mala comunicació amb el client (tutors): És molt difícil tenir mala comunicació amb
els tutors ja que he tingut 3 tutors que han estat damunt meu, i m’han donat
recolzament, idees, etc quan ha estat necessari. En tot cas sempre hi ha hagut una
bona comunicació via correu electrònic.
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•

Eines poc eficients: Gràcies a la xarxa es pot trobar moltes maneres de crear software
o utilitzar-lo eficientment. La pàgina MSDN de Microsoft ofereix moltes possibilitats
per a poder crear software amb eines potents.

•

Reutilització de codi: Aquest risc s’evita tenint una bona estructura i disseny de tot el
projecte. El que es pretén aconseguir és evitar repetició massiva de codi, en diverses
parts de l’aplicació. Es per aquest motiu que s’implementarà una arquitectura de 3
nivells que sigui coherent amb la seves idees.
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4

Disseny de l’aplicació

En aquest apartat s’intentarà explicar tots els conceptes relacionats amb el disseny de
l’aplicació. Alguns d’aquests conceptes seran el model de procés en el qual es basa la nostra
aplicació, els llenguatges utilitzats, ja que veurem que se n’utilitzen uns quants, comentarem
l’arquitectura de l’aplicació i el disseny de les pantalles, entre d’altres.
A continuació podem observar els diferents aspectes sobre el disseny de l’aplicació.

4.1

Model de procés

Un model de procés no deixa de ser una descripció que intenta ser el més exacte possible per a
entendre les diferents activitats que s’estan duent a terme en una aplicació.
De models en podem trobar de varis tipus com ara el model en cascada, el de processos o el
iteratiu entre d’altres. Cadascun d’aquests models té les seves particularitats, però per
realitzar el present projecte, s’ha cregut oportú que el model amb el qual estaria basat, fos el
model en cascada.
Bàsicament un dels seus principals motius es que per realitzar el projecte, els requeriments
inicials eren gairebé definitius, o sigui, que han variat poc durant el transcurs de
desenvolupament del projecte.
Un dels avantatges d’aquest model es que el desenvolupament del software es fa de manera
intuïtiva, i per tan, es mes senzill els passos de disseny i implementació.

Imatge 3. Model de procés incremental
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Si ens mirem la Imatge 3, podem veure que el que fa aquest tipus de procés es el de
determinar com han de ser els requeriments, com dissenyar-los, com codificar-los de manera
que es reflecteixi a la interfície de l’aplicació, i finalment, dedicar una última etapa per realitzar
diverses proves per comprovar el correcte funcionament.
Si els requeriments inicials, no haguessin estat els mateixos durant l’etapa de
desenvolupament del software, segurament no s’hauria elegit aquest model, i possiblement,
s’hauria elegit el model incremental, ja que ofereix més usabilitat en quant a canvis constants
dels requeriments.

A continuació mostrem el diagrama de Gantt que s’ha fet servir per a organitzar la planificació
de les tasques que s’han realitzat en el projecte.

17

18

19

20

21

Ara que ja hem vist el diagrama de Gantt, anirem a concretar alguns detalls sobre l’estimació
feta sobre el projecte.
El projecte ha tingut una durada d’uns 10 mesos d’inici a final (des de finals del mes de juliol de
l’any 2009 fins a inicis de juny del 2010), però cal indicar que dintre d’aquest període hi ha
hagut 3 mesos (octubre, novembre i part de desembre i de gener) que han estat ocupats per
temes laborals i s’ha treballat poc en l’aplicació.
Ara anem a parlar breument del percentatge aproximat dedicat a cada tasca.
•

Proves amb el software: 3,75%

•

Anàlisi i requeriments: 1,5%

•

Disseny: 13, 3%

•

Implementació: 36,84%

•

Llançament: 3,75%

•

Documentació: 16,54%

•

Reunions amb els tutors: 24%

Per calcular aquests percentatges el que s’ha fet es primer de tot, trobar el nombre de dies
totals de la duració del projecte que ha estat de 133 dies. Aleshores, si agafem el primer
exemple de proves amb el software, el que s’ha fet es dividir els 5 dies que dura la tasca entre
133 dies, i això ens dóna un percentatge del 3,75%.
Al tenir una mica d’experiència amb l’entorn de treball i el llenguatge, les primeres etapes
tenen una duració més curta.
Cal destacar les etapes d’implementació i reunions amb els tutors, ja que son les que més
duració han tingut. Les reunions han estat força continues en l’etapa final del projecte, ja que
hi havia dades difícils d’obtenir i tenia el suport de la Sara i el Lluís en aquesta difícil etapa.
En l’etapa de documentació s’ha realitzat el present document així com un manual d’usuari per
a l’aplicació i un altre de com instal·lar el la base de dades MySQL.
Finalment, en l’etapa de llançament, indicarem que el que s’ha fet es realitzar diferents proves
per comprovar que l’aplicació compleix els objectius inicials.

22

4.2

4.2.1

Entorn de desenvolupament integrat

Visual Studio .NET 2008

Un entorn de desenvolupament integrat o també IDE (sigles de l’anglès Integrated
Development Environment) és l’aplicació informàtica que conté les eines necessàries per a
programar l’aplicació que ens ocupa.
Per al projecte s’ha utilitzat el IDE Visual Studio .NET 2008, ja que al tenir experiència amb
aquesta eina s’ha cregut que seria la més eficaç per realitzar un projecte d’aquest tipus. A més,
la seva interfície és molt usable i ajuda a l’usuari a realitzar les seves tasques sense tenir en cap
moment la noció d’estar perdut o no saber el que fer.
Visual Studio .NET 2008 proporciona diferents llenguatges per a programar com ara C#, C++ o
Visual Basic. En el capítol següent es parlarà del llenguatge utilitzat per aquesta aplicació.
A continuació podem veure la Imatge 4, que conté una imatge de l’entorn integrat.

Imatge 4 Imatge de l’entorn de desenvolupament integrat, Visual Studio .NET 2008

Quan instal·lem aquesta eina, també disposem d’una altra eina que es el Crystal Reports.
Aquesta última ens permet realitzar informes per a mostrar dades en un visualitzador que
podem configurar nosaltres amb les opcions més comunes com ara la de guardar els propis
informes a format PDF, o bé, imprimir-los directament per la impressora.
També incorpora el Framework 3.5, que conté les llibreries necessàries per a poder
desenvolupar el nostre projecte de manera més senzilla a la vegada que eficaç.
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4.2.2

Microsoft .NET Framework

En aquesta secció es vol destacar de la importància d’aquest element. El paquet .NET
Framework inclou suport de programes o llibreries que ajuden a desenvolupar diferents
components d’un projecte. La versió que s’ha instal·lat en Visual Studio del Framework és la
3.5. A la Figura 2 podem observar els quatre components principals de .NET Framework.

Figura 1. Els quatre components principals de .NET Framework

El CLR (Common Language Runtime), ja comentat anteriorment, proporciona funcions com ara
la gestió de memòria, de seguretat i també d’ errors.
El CLR també permet als llenguatges interactuar entre ells mateixos. Per exemple, un codi
escrit en Visual Basic .NET pot alliberar-se en codi C#. I amb els errors passa el mateix, es
poden detectar en un llenguatge i ser processats en un altre.
La biblioteca de classes .NET conté el codi necessari per programar subprocessos, entrada i
sortida de documents, estructures de dades i compatibilitat amb XML.
Pel que fa als llenguatges, Microsoft en proporciona diferents com ara C#.
Finalment, comentar que ASP.NET millora el original ASP (Active Server Pages), separant el codi
i el HTML. A més quan es creen formularis, es fa de la mateixa manera que qualsevol aplicació
d’escriptori.
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4.3

4.3.1

Llenguatge de programació

Introducció a C#

En els últims 30 anys aproximadament, C i C++ han estat dos dels llenguatges més elegits per a
desenvolupar aplicacions comercials. Però va sorgir un problema i es que tot i que eren dos
llenguatges molt potents, es requeria massa temps per desenvolupar aplicacions, i es va optar
per Microsoft Visual Basic en la majoria d’ocasions. En canvi, amb Microsoft Visual Basic no es
tenia el potencial de C, C++.
Aquest va ser el motiu que va néixer C#, un llenguatge que tingués la potència de C i C++, i a la
vegada que fos un llenguatge que oferís gran control, i que s’integrés bé amb el
desenvolupament d’aplicacions web i XML.
De fet el símbol ‘#’ de C#, ve de sobreposar els símbols ‘++’ sobre C++. D’aquesta manera
s’indica una referència de C# prové del seu antecessor C++.

4.3.2

Característiques més importants de C#

Tot seguit repassem algunes de les característiques més importants de llenguatge.
•

Classes: Tot el codi en C# s’inclou en classes. No es poden definir variables fora de
d’aquestes i admeten la creació de mètodes constructors (s’executen en quan es crea la
classe) i destructors (s’executen quan un objecte de la classe es eliminat).
Cal destacar que les classes també admeten herències, encara que al final, totes les
classes deriven d’una classe que s’anomena Objeto.
A continuació veiem un exemple d’una classe, anomenada Persona i que conté tres
camps com el nom i cognoms d’una persona, i un mètode que retorna aquests valors.
class Persona
{
public String nom;
public String cognom1;
public String cognom2;
public String retornaNom()
{
return nom + “ ” + cognom1 + “ ” + cognom2;
}
}

•

Tipus de dades: C# permet treballar amb dos tipus de dades, els de valor i els de
referència. Els de valor contenen valors reals, mentre que els de referència contenen
referència a valors que es troben emmagatzemats en alguna posició de memòria.

25

Alguns tipus de dades que admeten els dos tipus de valors són els int, float, char,
object, decimal, bool, etc
•

Orientat a objectes: La programació orientada a objectes permet reutilitzar codi ja
escrit de la manera que més ens convé, amb l’afegit que evitem equivocar-nos més
sovint quan escrivim codi. C# a més, suporta les característiques d’encapsulació,
herència i polimorfisme.

•

Gestió eficient de la memòria: Amb C# no ens cal destruir objectes ja que de manera
automàtica s’executa un recol·lector de deixalles (Garbage Collector) de CLR (Common
Language Runtime) que controla l’ús de memòria i allibera aquella part de la memòria
que es troba en desús.

•

Orientat a components: La mateixa sintaxi de C# conté elements que permeten definir
propietats (són camps en els quals podem assignar-l’hi valors de lectura o d’escriptura,
anomenats get i set), successos (o també events, que són els medis que té una classe
per notificar alguna cosa d’interès) o atributs (associen informació com ara tipus,
metadades o propietats).

•

Compatibilitat: El llenguatge es totalment compatible amb XML (eXtended Markup
Language), per a introduir nous components que es basen en tecnologia web.
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4.4

Arquitectura de 3 capes

4.4.1

Introducció

La programació per capes té l’objectiu de separar les interfícies d’usuari de la lògica de negoci
o de la capa de dades.
El principal avantatge que ens ofereix es que si volem modificar un aspecte d’una interfície
concreta, només ens cal accedir en aquella interfície i realitzar els canvis necessaris, sense
haver d’afegir, modificar o eliminar codi de les classes.
El disseny més utilitzat actualment es el de tres capes.

4.4.2

Capes

Una capa fa referència a com una solució pot ser dividida des d’un punt de vista lògic. En el
nostre cas, les capes que nosaltres podem separar i implementar són les següents:
•

Capa de presentació: És una capa de presentació de dades, que mostra tota la
informació a l’usuari, i que es comunica amb la capa de negoci.

•

Capa de negoci: Conté tot el codi necessari per realitzar les funcions de l’aplicació. Es
comunica amb la capa de presentació per rebre les sol·licituds per a que posteriorment
enviï dades referents a aquestes sol·licituds, en forma de resultats. També es comunica
amb la capa de dades, per emmagatzemar obtenir dades del gestor de base de dades.

•

Capa de dades: Conté les dades, i es l’encarregada de realitzar l’emmagatzemament
d’aquestes, igual que la seva obtenció per a transmetre a la capa de negoci quan
aquesta ho requereixi. Les dades es guarden en un gestor de bases de dades, en el
nostre cas l’elegit per al projecte es el gestor gratuït MySql.

4.4.3

Arquitectura de 3 capes en la nostra aplicació

A la Figura 2, podem veure un exemple concret de l’arquitectura de 3 capes en el nostre
projecte. L’exemple mostra els fluxos des que es vol crear una granja fins que es guarda.
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Figura 2. Exemple concret de l'arquitectura de 3 capes en el projecte

Com es pot observar, el que fem en l’exemple anterior és crear una nova granja a la base de
dades. Els passos van des que l’usuari selecciona un fitxer que conté informació de la granja i
donar-li una descripció a aquesta, fins a que s’emmagatzema a la base de dades MySQL.
En aquest punt podem destacar la importància de tenir una arquitectura de 3 capes en
comptes d’una o de dues, ja que si per exemple només volem modificar la interfície d’un
formulari, només ens ho caldria fer a la capa presentació. O també podríem indicar que si es
desitja canviar algun dia de gestor de bases de dades a un altre, seria relativament senzill ferho ja que només caldria accedir a la capa de dades.
A continuació es mostra el diagrama de classes de l’aplicació. Aquí es on podem veure
perfectament i de manera gràfica, el disseny de l’arquitectura de 3 capes que s’ha comentat.
Indicarem que el diagrama s’ha dividit en dues parts a causa de la seva extensió.
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4.5

Patrons

Un patró de disseny és una solució a un problema de disseny de l’aplicació.
Per a que aquesta solució sigui considerada patró ha de disposar de certes característiques,
com ara que s’hagi comprovat la seva efectivitat resolent altres problemes similars i sobretot
que sigui re usable, que es pot aplicar a diferents problemes de disseny en diferents
circumstàncies.
Hi ha multitud de patrons però el que hem utilitzat per a l’aplicació es el patró Singleton, que
es comenta en el següent apartat.

4.5.1

Patró Singleton

El patró Singleton es garanteix una única instància per a una classe, i tenim un accés global a
aquesta, o sigui, des de qualsevol part de l’aplicació.
A la Figura 3, podem observar com aquest patró ens proveeix d’un atribut del qual es té accés
des de qualsevol part de l’aplicació, i un mètode d’obtenció de la instància.

Figura 3. Patró Singleton, mètodes i atributs

4.5.2

Exemple de codi

A continuació podem observar un exemple del codi del patró Singleton:
private static Internacionalizacion instància = null;
public static Internacionalizacion Instancia
{
get
{
if (instance == null)
instance = new Internacionalizacion();
return instance;
}
}
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El codi mostrar pertany a la classe Internacionalización, es la classe encarregada d’assignar un
idioma a l’aplicació i traduir-la a la vegada.
Anteriorment s’ha comentat que podem accedir a la instància des de qualsevol lloc del nostre
codi, això ho fem mitjançant una línia de codi com la que veiem a continuació:
Classes.Internacionalizacion.Instancia.asignarTablaInternacionalizacio
n();

4.6

Disseny de les pantalles

Cal tenir en compte que l’aplicació va dirigida especialment al director d’aquest projecte, el
Lluís Miquel Pla, ja que tenia la necessitat que una aplicació realitzés un seguit de càlculs a
partir dels seus models matemàtics, de manera que fos el més simple possible.
Per aquest motiu el que s’ha buscat en aquesta aplicació es que fos simple d’utilitzar i
entenedora. Bàsicament que fos usable.
A continuació veurem el disseny de l’aplicació i els dos tipus de parts que podem observar en
el programa, com són la pantalla principal i les finestres emergents.

4.6.1

Menú principal

La pantalla principal es la primera pantalla que s’observa en quan el programa es executat.
Un requeriment demanat envers al disseny i distribució de les diferents funcions que pot
realitzar l’aplicació, es que es pogués realitzar totes les funcions des d’aquesta pantalla
minimitzant això sí encara més el nombre de passos a realitzar. Com es pot comprovar sembla
que aquesta pantalla està buida o fins i tot incompleta podríem afegir.
Si ens fixem en la Imatge 5, podem veure com es van activant els diferents passos a realitzar a
mesura que l’usuari va indicant els passos que vol seguir.
A diferència del menú superior, la pantalla principal realitza els passos seguits, minimitzant
encara més les accions dels usuaris, que no pas en el menú superior. En aquest menú l’usuari
pot elegir quins passos vol realitzar, el problema radica que hi ha certs passos que s’han
d’executar abans que uns altres, i això no està indicat de cap manera. Per aquest motiu, es
disposa d’un “sistema intel·ligent” comentat abans, que només es va activant de manera
continua les funcions a realitzar a mesura que l’usuari avança en el seu procés d’obtenció de
dades.
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Imatge 5. La pantalla d’inici quan l’obrim per primer cop

Com a últim comentari del menú superior indicar que disposa d’altres eines com ara la
configuració de certs paràmetres de l’aplicació, com usuari i contrasenya a la part
d’administració del gestor de la base de dades, les rutes on s’emmagatzemen els diferents
documents que utilitza l’aplicació o també, l’ idioma que es troba internacionalitzada
l’aplicació. També comentarem que l’aplicació disposa de l’opció de mostrar un manual
d’ajuda, inclòs en l’Annex 1: Manual d’usuari de l’aplicació del present document.

4.6.2

Altres pantalles

En aquest apartat volem fer menció de les funcionalitats que podem realitzar mitjançant les
diferents finestres que s’obren en els diferents menús.
El formulari inicial funciona de formulari principal mentre que les altres finestres seran
secundàries, que no per això menys importants. És a dir, des del menú principal podem
realitzar totes les accions disponibles (inclús es pot fer de manera més usable), però també
podem cridar altres formularis (secundaris) que realitzen certes accions, i per tan, el focus de
l’aplicació està centrat en aquests formularis que anomenem secundaris.
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Això que hem comentat, ens porta a parlar del MDI. El MDI (Multiple Document Interface) no
és més que la tecnologia que permet utilitzar múltiples finestres en una interfície obrint
diverses finestres secundàries o filles. Per tan, el formulari principal realitza la funció de
formulari pare (que només n’hi ha un per aplicació) i actua com un contenidor de formularis.
Tot seguit anem a comentar les diferents finestres que es poden obrir en la nostra aplicació i
quines tasques realitzen.

4.6.2.1 Afegir granja

L’aplicació es multi granja, és a dir, permet emmagatzemar i tractar les dades de diferents
granges. Per tan, necessitem l’opció de poder afegir una granja, en la qual, només
emmagatzemarem un identificador d’aquesta i una descripció (aquest últim camp és opcional i
és un nom que podem assignar a la granja en concret).
Tal com s’observa a la Imatge 6, haurem de seleccionar un fitxer d’entrada de dades VSI. És
important remarcar que el nom del d’aquest fitxer serà l’identificador de la granja.
Finalment, indicar que podem donar una descripció d’aquesta granja. Aquesta descripció és
opcional, ja que l’únic necessari és l’identificador d’aquesta.

Imatge 6. Finestra d'afegir nova granja

4.6.2.2 Modificar dades de la granja

En aquesta pantalla podem modificar les dades d’una granja per si ens hem equivocat o
simplement volem modificar els valors relacionats a aquella granja.
Per fer-ho, es disposa d’una llista on s’ha de seleccionar la granja a modificar i de manera
automàtica apareixeran els seus valors per a que siguin modificats. Això si ho fem des del
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menú superior, mentre que si ho fem des del menú principal, haurem de seleccionar
prèviament la granja mitjançant el selector corresponent. Veure Imatge 7.

Imatge 7. Finestra de modificar dades d’una granja seleccionada

4.6.2.3 Eliminar granja

En aquesta finestra se’ns dóna l’opció d’eliminar una granja de la base de dades juntament
amb totes les dades relacionades a aquesta. Observant la Imatge 8, veiem una pantalla molt
semblant a l’anterior, on solament hem de seleccionar la granja a eliminar i seguidament
prémer el botó Acceptar per a realitzar l’acció d’eliminació.

Imatge 8. Eliminar granja

4.6.2.4 Informes

En aquesta opció podem veure en format d’informe la informació de totes les granges que
tenim.
Només cal prémer el botó “Report” del menú principal, o bé, accedir al menú superior a
l’apartat Aplicació, i accedir a la mateixa opció.
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4.6.2.5 Llegir fitxer VSI

Com ja s’ha comentat, l’entrada de dades d’una granja es fa mitjançant un fitxer amb extensió
VSI. Com podem veure a la Imatge 9, es tracta de prémer el botó “Load” del menú principal, o
bé, també en el menú superior. Simplement haurem de prémer el botó “Start” per iniciar el
procés. Aquestes accions que es realitzen són les de llegir l’entrada de dades i emmagatzemar
totes aquestes a la base de dades.

Imatge 9. Llegir fitxer VSI

4.6.2.6 Emmagatzemar dades a Microsoft Excel

Aquesta finestra es molt semblant a l’anterior (veure Imatge 10), ja que hem de prémer el
botó “Make automation” per a que es dugui a terme el procés d’emmagatzemar les dades de
la base de dades a un fitxer Excel.

Imatge 10. Emmagatzemar dades a un fitxer Excel
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4.6.2.7 Crear historial dels animals de la granja

En aquest formulari (veure Imatge 11) podem crear en un fitxer de text l’historial de tots els
animals. Aquest fitxer conté per cada cicle de cada animal, el nombre de cries que ha tingut.
Aquestes dades les necessitem conèixer ja que les necessitarem per als càlculs finals on
obtindrem els resultats dels animals que són més productius.

Imatge 11. Crear historial dels animals

4.6.2.8 Comprovar connexió

En aquesta pantalla podem realitzar l’acció de comprovar l’accés a la base de dades. Per fer-ho
simplement s’ha d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya del gestor de bases de dades
MySQL.

Imatge 12. Comprovar connexió a la base de dades

Si la connexió s’ha realitzat correctament, podrem observar un missatge (Veure Imatge 13)
que ens indicarà que la connexió a la base de dades s’ha realitzat correctament. En cas contrari
ens apareixeria una finestra que ens indicaria que hem de revisar si l’usuari i contrasenya
entrats són correctes.
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Imatge 13. Connexió establerta

4.6.2.9 Còpies de seguretat i restauracions

L’aplicació disposa de la possibilitat que l’usuari realitzi una còpia de seguretat de totes les
dades emmagatzemades en la base de dades.
Aquesta opció es troba en el menú superior de l’aplicació, en l’apartat de Configuració.
Si es vol crear una còpia de seguretat només cal seleccionar l’opció “Backup” i prémer el botó
“Start”. En aquest moment s’iniciarà el procés de creació de còpia de seguretat de dades de la
base de dades en un carpeta seleccionada prèviament per l’usuari.
Ja que l’aplicació pot crear còpies de seguretat, també pot restaurar les dades prèviament, en
forma de còpia de seguretat. Per fer-ho, primer s’ha de seleccionar l’opció “Restore”, i després
se’ns apareixerà un calendari, on haurem de seleccionar una data on sapiguem que s’ha
realitzat una còpia de seguretat. Al panell de la dreta podrem veure les còpies realitzades per
aquell dia seleccionat.
A les Imatge 14 i Imatge 15 podem en format d’imatge tot el que s’ha comentat.

Imatge 14. Realitzar una còpia de seguretat
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Imatge 15. Procés de restauració de dades

Encara en el tema de còpies de seguretat, s’ha implementat un botó en el qual mostra totes
les còpies de seguretat de manera que no cal cercar per data, però que a més, ens dóna l’opció
d’eliminar aquelles còpies que no desitgem. Veure Imatge 16.

Imatge 16. Còpies de seguretat realitzades
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4.6.2.10 Opcions de configuració

En aquest apartat veurem la finestra utilitzada per a modificar els diferents paràmetres de
configuració de l’aplicació. Aquesta finestra (Veure Imatge 17) està dividida en pestanyes, i
cadascuna d’elles té a veure amb un paràmetre diferent relacionat amb la configuració de
l’aplicació com pot ser l’ idioma o les diferents carpetes on s’emmagatzemaran els documents
que es crearan durant l’execució de l’aplicació.

Imatge 17. Opcions de configuració

En la imatge anterior es pot observar com podem modificar dues rutes referents a R. A la
primera hem d’introduir la ruta de la carpeta \bin que es troba localitzada a la carpeta
d’instal·lació del programa R. La segona, serveix per indicar en quina carpeta volem
emmagatzemar els diferents programes en R que executarem.

En la següent pestanya (Veure Imatge 18) podem definir aspectes relacionats amb la nostra
base de dades. Aquí podem definir altre cop l’usuari i contrasenya per a la connexió a la base
de dades. Cal tenir en compte que abans de fer-ho ens hem d’assegurar que primer ho fem en
el nostre gestor MySQL. Un altre paràmetre que hem de modificar és la ruta de la carpeta \bin
d’ on està instal·lat el gestor MySQL. Aquest paràmetre es necessari per realitzar les còpies de
seguretat.
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Imatge 18. Pestanya referent a la configuració de paràmetres de la base de dades

En la següent pestanya (Veure Imatge 19) anomenada Fitxers de text, indicarem quina és la
ruta on es guardaran els diferents fitxers de text amb resultats parcials i finals que es creen
durant l’execució de l’aplicació.

Imatge 19. Pestanya fitxers de text

La pestanya següent (Veure Imatge 20) és útil si volem modificar l’ idioma de l’aplicació. Per
fer-ho simplement hem de seleccionar l’ idioma desitjat i prémer el botó Modificar. L’ idioma
per defecte és l’anglès.
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Imatge 20. Modificar l' idioma de l'aplicació

Finalment, en l’última pestanya (Veure Imatge 21) modificarem aspectes relacionats amb les
còpies de seguretat.
Primer de tot, haurem de modificar la ruta on s’emmagatzemaran les còpies de seguretat que
realitzarem.
Després podem indicar cada quants dies volem que es realitzi una còpia de seguretat de forma
automàtica. Si s’indica 0 dies vol significa que no es vol fer cap còpia de seguretat automàtica i
que l’usuari la farà des de l’opció corresponent situada en el menú superior.

Imatge 21. Paràmetres sobre les còpies de seguretat
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Sempre que modifiquem una pestanya no hem de canviar a cap altra pestanya si volem
actualitzar les dades d’aquesta. Primer s’ha de prémer el botó Modificar i seguidament es
realitzaran les noves modificacions.
En aquesta mateixa finestra de configuració, disposem d’un botó que ens permetrà veure les
configuracions actuals. Aquest botó es troba situat tan en la part inferior esquerra d’aquesta
finestra, com en forma d’icona al menú principal. Veure Imatge 22.

Imatge 22. Comprovar paràmetres de configuració

Al prémer aquest botó se’ns obrirà una nova finestra on podrem comprovar les configuracions
que tenim actualment emmagatzemades. Veure Imatge 23.

Imatge 23. Vista de la pantalla de paràmetres de configuració

4.6.2.11 Sobre l’aplicació...

Aquesta finestra solament mostra informació referent al projecte, com ara l’alumne que l’ha
realitzat i els seus tutors (veure Imatge 24).
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Imatge 24. Sobre l'aplicació

4.7

Disseny de la base de dades

Recordem que una base de dades es un conjunt de dades emmagatzemades per a una
posterior utilització d’aquestes.
A continuació mostrarem les taules de la base de dades juntament amb la seva mida, ja que els
tipus de cada camp de cada taula són de tipus caràcter.
•

Taula altas
Camp

Tipus de dades

granja

Varchar(5)

animal

Varchar(6)

ciclo

Varchar(2)

sexo

Varchar(1)

raza

Varchar(2)

fecha_nac

Varchar(5)

origen

Varchar(5)

fecha_entrada

Varchar(6)

baja

Varchar(1)

fecha_baja

Varchar(6)

razon

Varchar(2)
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•

Taula reproductivos
Camp

Tipus de dades

farm

varchar(5)

iden

varchar(6)

cycle

varchar(2)

matings

varchar(1)

mating1

varchar(6)

mating2

varchar(6)

mating3

varchar(6)

mating3

varchar(6)

mating4

varchar(6)

mating5

varchar(6)

boar1

varchar(6)

boar2

varchar(6)

boar3

varchar(6)

boar4

varchar(6)

boar5

varchar(6)

tp1

varchar(1)

tp2

varchar(1)

tp3

varchar(1)

tp4

varchar(1)

tp5

varchar(1)

farrowing

varchar(6)

type_farrowing varchar(1)

•

alive

varchar(2)

death

varchar(2)

born

varchar(2)

fostered

varchar(2)

retired

varchar(2)

weaning

varchar(6)

weaned

varchar(2)

Taula granjas
Camp

Tipus de dades

id_granja

varchar(25)

nombre

varchar(45)

ruta_vsi

varchar(150)
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•

•

Taula internacionalización
Camp

Tipus de dades

codigo_frase

varchar(45)

esp

varchar(2048)

eng

varchar(2048)

Taula backups
Camp

Tipus de dades

fichero

varchar(25)

fecha

varchar(19)

Cal indicar que en l’aplicació es van creant taules dinàmiques (i també es van eliminant), a
mesura que es creen noves granges o s’eliminen, respectivament.
Aquestes taules són les mateixes que les de altas i reproductivos, amb la diferència que
quan es creen tenen un nom del tipus altas_id-granja i reproductivos_id-granja, on idgranja correspon a l’identificador de cada granja.
Això es fa per no tenir una taula que emmagatzemi dades de moltes granges de cop, ja que
aleshores podria comportar més confusions, a la vegada que tractar les dades de cada
granja de la seva pròpia taula és més ràpid i eficient.

4.8

Els fitxers de text

La nostra aplicació treballa en la seva major part amb fitxers de text. Tot i que no es necessari
saber que conté cadascú, ja que només hi ha un fitxer que realment ens interessa, si es
convenient que entenguem quins resultats conté cadascun per si volem observar el
comportament de l’aplicació pas a pas.
Per fer-ho, explicarem per a cada fitxer el que conté i l’acció que el crea.
•

Litter-Size_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer es crea principalment quan carreguem les
dades del fitxer VSI a la base de dades. Es necessita com a entrada de dades per a
executar el model Litter-Size.r. Abans d’executar aquest model es comprova si existeix,

46

en cas de no ser així, es crea un altre cop. El que conté és l’identificador de cada
animal, i la suma de les cries tan vives com mortes, en cada cicle, per aquell animal.
•

Dropout_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer es crea principalment quan carreguem les
dades del fitxer VSI a la base de dades. Es necessita com a entrada de dades per a
executar el model Dropout.r. Abans d’executar aquest model es comprova si existeix,
en cas de no ser així, es crea un altre cop. El que conté és el nombre de cries de cada
animal en cada cicle (tan vives com mortes), i un valor que només val 0 o 1, i que indica
si aquell animal esta d’alta encara a la granja.

•

Historial_ID-GRANJA.dat: Aquest fitxer es crea en l’opció de crear l’historial dels
animals i conté per a cada animal, el nombre de cries que ha tingut en cada cicle
registrat. Cada registre té un format semblant al següent:
0503 8 7 14 15 15 14 12 15

•

Sow_file_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer conté l’últim registre de cada animal en un
format diferent que al del fitxer de l’historial. Cada registre té un format semblant al
següent:
0503; 09; 01; 280909.
En aquest cas en concret significa que l’animal amb identificador 0503, té el cicle 09
com a últim registrat, i se li va inseminar un sol cop en la data 28/09/09.
A continuació (veure Taula 4) mostrem la taula de codis utilitzats com a segon camp:
Codi Descripció
01

1 cobriment

02

2 cobriments

03

3 cobriments

04

4 cobriments

05

5 cobriments

06

Avortament

07

Deslletament

Taula 4 Codis dels registres del fitxer historial d'últim cicle per animal

•

LitterSizeValues_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer conté els resultats obtinguts en
l’execució del model en R, Litter-Size.
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•

DropoutValues_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer conté els resultats obtinguts en
l’execució del model en R, Dropout.

•

ConceptionValues_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer conté els resultats obtinguts en
l’execució del model en R, Conception.

•

ModelData_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer conté una sèrie de valors ja predeterminats,
on alguns d’aquests valors simbolitzen els màxim/mínim números d’inseminacions per
animal, la màxima edat de deslletament, costos econòmics com pugui ser el menjar,
entre molts d’altres. A més aquest fitxer conté entre tots aquests valors els resultats
seleccionats dels fitxers LitterSizeValues_ID-GRANJA.txt, DropoutValues_ID-GRANJA.txt
i ConceptionValues_ID-GRANJA.txt. Aquest fitxer seria un dels dos fitxers d’entrada de
dades al programa MLHMP. L’altre fitxer és el de l’historial.
Es crea al final de l’execució dels processos d’automatització.

•

Sow_list_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer és el fitxer resultant de l’execució del programa
MLHMP. Conté la llista ordenada per identificador d’animal, amb uns valors, que si
s’ordenen, obtenim la llista definitiva dels animals més productius. Es crea quan
premem el botó “Cálculos”.

•

Sow_list_modified_ID-GRANJA.txt: Aquest fitxer conté el mateix contingut que
l’anterior, amb la diferència que els valors que hem comentat que serveixen per
ordenar els animals, venen separats per comes en comptes de punts (són valors
decimals). Es un fitxer opcional, que serveix per a tractar amb aquestes dades més
ràpidament en un document MS Excel, si es desitja fer-ho. Es crea quan premem el
botó “Cálculos”.

•

Sow_results_ID-GRANJA.txt: Aquest és el fitxer final que no deixa de ser la integració
del contingut dels fitxers Sow_file_ID-GRANJA.txt i Sow_list_modified_ID-GRANJA.txt
en un de sol. Adjuntar aquests dos fitxers en un de sol era un dels requeriments
demanats, d’aquesta manera el que tenim en aquest fitxer, es la llista dels animals per
ordenar, incloent informació del seu últim cicle. Es crea quan premem el botó
“Cálculos”.

Allí on s’indica la paraula reservada ID-GRANJA, significa que hem de tenir en compte que allí
anirà l’identificador de la granja.
Exemple:
Si tenim un identificador de granja amb valor GR4980, aleshores el nom complet del seu fitxer
historial seria Historial_GR4980.dat.
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5

Proves d’execució

En aquest apartat comentarem diferents tipus de proves realitzades amb l’aplicació.
El primer tipus de proves té a veure amb el temps que tarda l’aplicació en executar-la i obtenir
els resultats desitjats. Després trobarem el segon tipus de proves que té a veure amb proves
de rendiment.

5.1

Proves de temps d’execució

Per a fer les proves de temps, s’ha provat en dues màquines diferents. Per aquest motiu
especificarem primerament les característiques més importants de cadascuna d’elles.
Finalment per a cada màquina indicarem el temps d’execució de les tasques principals que duu
a terme l’aplicació.
Aquestes tasques es centren en dues bàsicament: la càrrega de dades d’un fitxer VSI, i la resta
d’accions necessàries per a obtenir els resultats que es desitgen.

•

Màquina 1:
Especificacions
Tipus

Ordinador de sobretaula

Sistema Operatiu
Memòria RAM
CPU

Microsoft Windows XP, Vista, 7
2 i 4 GB
Intel Core 2 Duo E6600 a 2,4 Ghz

Disc dur

300 GB
Taula 5 Especificacions de la màquina 1

Cal indicar tal com es veu a la taula, que les proves fetes en aquesta màquina ha estat
en diferents sistemes operatius Windows, així com diferents capacitats de memòria
RAM. En la següent taula es mostra els resultats extrets amb 4 GB de memòria RAM.

Fitxer

Nombre de registres Carregar VSI Altres passos Total

Fitxer 1

82080

11,3

110

121,3

Fitxer 2

10939

1,5

13,5

15

Fitxer 3

183139

73,2

395

468,2

166190

82,5

372,5

455

Fitxer 4

Taula 6 Temps d'execució de tasques en la màquina 1 (en minuts)
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•

Màquina 2:
Especificacions
Tipus

Ordinador portàtil

Sistema Operatiu

Microsoft Windows XP

Memòria RAM
CPU

1 GB
Intel Pentium M a 1,73 GHz

Disc dur

80 GB

Taula 7 Especificacions de la màquina 2

Fitxer

Nombre de registres Carregar VSI Altres passos Total

Fitxer 1

82080

22,18

286,1

308,2

Fitxer 2

10939

3,9

16,7

20,6

Fitxer 3

183139

171,2

591,6

762,8

Fitxer 4

166190

139

690,7

829,7

Taula 8 Temps d'execució de tasques en la màquina 2 (en minuts)

Si observem el temps que triga per fer les mateixes tasques en una màquina i en l’altra,
comprovem que hi ha una diferència de més del doble de temps.
Això significa que com més ràpid volem obtenir els resultats, haurem de disposar d’una
màquina més potent en quant a hardware.
Això es deu a que com ja s’ha dit al llarg de la documentació, podem arribar a tractar amb
moltes dades de cop, i si disposem d’una CPU més actual, la màquina podrà moure un conjunt
de dades més gran en un temps menor.

5.2

Proves de rendiment

En aquest apartat volem comentar els diferents tipus de proves que s’han realitzat per provar
que l’aplicació funciona correctament, mentre que a la vegada s’intenta observar l’eficiència
d’aquesta.
A continuació explicarem les diferents tipus de proves realitzades.
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5.2.1

Proves unitàries

Aquestes són el tipus de proves més bàsiques, ja que el que s’ha fet es provar una per una les
diferents accions que l’aplicació pot realitzar.

5.2.2

Proves d’integració

Aquestes proves tracten de veure que les interfícies de l’aplicació estan ben enllaçades,
comprovant a més que existeixi una coherència entre la informació i els resultats que es vol
obtenir

5.2.3

Proves de sistema

En les proves de sistema el que es vol veure es com actua l’aplicació en determinades
circumstàncies. Aquestes es descriuen a continuació:
•

Proves de recuperació: Es tracta de tancar la màquina expressament per observar-ne
el seu comportament mentre realitza una tasca. Aquí cal indicar que si volem obtenir
els resultats desitjats, i hem tingut una aturada del sistema, hem de tornar a realitzar
l’última acció on s’ha detectat el problema, ja que en les anteriors accions les dades no
han
sofert
cap
modificació.
A més, cal indicar que mentre es realitzen les diferents accions en l’aplicació, aquesta
pot arribar a tractar més de 150.000 registres de cop. Per aquest motiu, s’hauria de
tornar a realitzar aquella acció.

•

Proves de rendiment: L’aplicació s’ha provat en diverses màquines. La funcionalitat
sempre ha estat correcta, però veient les dades de les taules del punt 7.1, observem
com en una màquina més potent el rendiment és millor. Això es degut, tal com s’ha dit
anteriorment, a que l’aplicació tracta amb molts registres, i fa que en una màquina
amb un processador més antic, costi més el tractament de totes aquestes dades.

•

Proves de resistència: El que s’ha intentat fer en aquestes proves, és el fet
d’aconseguir que el sistema consumeixi recursos exageradament. L’aplicació sempre
realitza les accions que s’han de fer. A més, com ja s’ha dit, en qualsevol de les proves
fetes, aquesta inclòs, el nivell elevat de registres a tractar en un espai de temps
relativament petit, fa que sempre sigui una prova de resistència.
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5.2.4

Proves manuals

En aquest punt farem la comparació entre executar l’aplicació, i fer les mateixes tasques de
manera manual i extreure’n els avantatges i inconvenients d’utilitzar cada part.
Per fer-ho, mostrem els resultats de realitzar els passos de manera manual tenint com a punt
de partida un fitxer VSI de 10.939 registres.

Tasca

Duració

Crear full Excel
Historial
Historial últim cicle
Model Litter-Size
Model Dropout
Model Conception

18 minuts
(*)
(*)
7 minuts
5 minuts
(*)
30 segons
18 minuts

Crear resultats

11 minuts

Temps total:

> 75 minuts

Comentaris
Crear full Excel

Crear fitxer LitterSize_GR422018.txt
Executar model R Litter-size
Executar model R Dropout
Executar model R Conception
Cal indicar que per calcular aquest model es requereix
tenir creat el full Excel
Introduir paràmetres al software MLHMP
Introducció de l'historial de dades i execució

Taula 9 Taula de temps per realitzar cada tasca en un exemple concret

(*)

Abans de continuar volem comentar alguns punts a aclarir sobre la taula anterior.
Els dos fitxers d’historial d’animals no es creaven abans de forma manual.
Pel que fa al model Dropout, es calculava mitjançant una macro d’Excel. Nosaltres no
disposem d’aquesta macro però calculem que un temps aproximat per a trobar les
dades d’aquest model seria d’uns 10 o 15 minuts aproximadament.

No hem volgut realitzar més exemples ja que el temps per realitzar les tasques serà
pràcticament el mateix, ja que tot es fa sempre de la mateixa manera independentment del
nombre de registres del fitxer d’entrada. Indicarem que el temps per a executar els models en
R pot variar per a les dades de cada granja, però sempre serà el mateix en la seva vessant
manual i d’aplicació.
Si comparem els resultats de fer-ho de manera manual i des de l’aplicació extraiem dues
conclusions. La primera es que per a fitxers on el seu nombre de registres és lleugerament
petit (el fitxer que hem fet l’exemple conté 10.939 registres, que és molt més petit que un que
es va usar que conté 183.139 registres) surt guanyant la nostra aplicació.
Per exemple, aquest fitxer que comentàvem que conté 10.939 registres en podem trobar els
resultats en uns 21 minuts, en canvi, manualment podem tardar mes de 75 minuts.
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La segona conclusió es que quan tenim un nombre de registres més elevat, aleshores la nostra
aplicació surt perdent.
En canvi, li trobem beneficis utilitzant la nostra aplicació i es que mentre fem els càlculs de
manera manual, es molt fàcil cometre un error en afegir el gran nombre de números en el
software MLHMP, i gràcies a l’ aplicació això està solucionat.
I a més, si busquem avantatges més generals, cal tenir en compte que les dades sempre les
tenim emmagatzemades al gestor de base de dades i no cal accedir sempre al mateix fitxer VSI.
I sempre podem entrar a l’aplicació i veure totes aquestes dades ordenades, ja que en el fitxer
VSI apareixen com un vector de nombres no separats, on es fa difícil la seva lectura.

Tal com s’ha pogut comprovar al llarg de la documentació, la nostra aplicació fa ús de 3 models
matemàtics coneguts com a Litter-Size, Dropout i Conception, que fan referència al conjunt de
petits nats d’un mateix animal, als animals que s’han retirat i les probabilitats que cada truja
quedi prenyada en un cicle determinat, respectivament.
Aquests 3 models amb els quals treballa l’aplicació, han estat creats pel professor Kristensen.
Els models només s’han retocat el mínim possible per a que estiguin llestos per a escriure els
resultats en fitxers i així obtenir-ne la seva obtenció de forma ràpida.
A la Imatge 25, podem veure una part d’un fragment de codi de model Litter-size.

Imatge 25 Exemple d'un fragment de codi del model Litter-Size en llenguatge R
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6

6.1

Estudi sobre la viabilitat econòmica i legal del projecte

Viabilitat econòmica

Com s’ha pogut veure en l’apartat Model de procés, on s’especifica les hores treballades en la
creació del projecte, i a més, es mostra el respectiu diagrama de Gantt, es vol fer un petit
càlcul del possible pressupost que podria tenir aquesta aplicació segons les hores destinades
de l’alumne.
A la Figura 4 es pot observar una gràfica extreta de la pàgina web Payscale, on podem veure el
salari d’un enginyer de software o programador segons el seus anys d’experiència.

Figura 4 Salari d’un enginyer informàtic segons els seus anys d’experiència

En el nostre cas, pel que podem observar a la gràfica, s’ha optat per afegir un sou de 30 € ja
que l’experiència per part de l’alumne correspon entre la franja de 1 a 4 anys.
Si volem fer el càlcul del pressupost, s’hauria d’agafar el total de dies treballats (133 dies) a
mitja jornada per dia, i calcular-ne el pressupost en base d’aquests dies treballats.

133 ݀݅݁ ∗ ݏ4
532 ∗ ݏ݁ݎܪ

ு௦
ௗ

= 532 ݏ݁ݎܪ

30 €
= 15.960 ݁ݏݎݑ
ܽݎܪ

Com es pot observar el pressupost ens dóna un valor de 15.960 €.
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També hem de tenir en compte que durant la etapa de creació del projecte s’han realitzat 4
visites a la granja de Soses. Per aquest motiu, al pressupost anterior haurem d’afegir el cost de
desplaçament a la granja.
La ruta feta des de Lleida a Soses es d’uns 18 kilòmetres aproximadament. Si el preu aproximat
que ens puguin pagar per kilòmetre es de 0,25 € / km, aleshores obtenim un resultat de 4, 5 €.
18 ݇݉ ∗ 0,25

€
= 4,5 €
݇݉

Però cal tenir en compte que aquests 4,5 € són per un únic viatge, per exemple d’anada. Per
fer el de tornada, simplement és el doble, o sigui, 9 €.
Com s’ha dit abans, s’han realitzat 4 viatges, que ens surt a 9 € el viatge, per tant, el cost total
de desplaçament és de 36 €.
Si afegim aquest cost trobat de desplaçament, ens dóna un pressupost total de 15.996 €.
15.960 € + 36 € = 15.996 €

Creiem que aquest pressupost es elevat si tenim en compte la falta d’experiència per part de
l’alumne que l’ha portat hores d’auto formació, ja que aquest projecte s’hauria pogut dur a
terme en un nombre menor de dies i d’hores, per tant, seria un valor més adequat a la feina
realitzada.

6.2

Viabilitat legal

A continuació parlarem breument de la responsabilitat legal del software que es necessita per
a poder treballar amb l’aplicació. Al software que ens referim és bàsicament al paquet Office
de Microsoft i Visual Studio .NET 2008. En el cas de no tenir una còpia legal del Visual Studio
.NET 2008 per a poder treballar amb el codi de l’aplicació, indicarem que es pot treballar amb
el software SharpDevelop (utilitzat i provat en l’aplicació) que es un entorn lliure similar al
Visual Studio .NET.
Pel que fa a Microsoft Office, es necessita obtenir una còpia legal d’aquest software, ja que
l’aplicació treballa en la fulla de càlcul de Microsoft per posar un exemple.
L’altre software que utilitza l’aplicació com pugui ser el R per exemple, es pot descarregar des
de la pàgina web de l’autor i ser utilitzat lliurement.
A la següent taula podem veure el tipus de llicència de cada software utilitzat per a realitzar tot
el referent a l’aplicació o la documentació d’aquesta.
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Software

Tipus de llicència

Visual Studio .NET 2008 / SharpDevelop

Software propietari / Software lliure

MySQL

Software lliure / Software comercial

R

Software lliure

Microsoft Word 2007

Software propietari

Microsoft Excel 2007

Software propietari

Microsoft Visio 2007

Software propietari

Microsoft Project 2003

Software propietari

MLHMP

Software lliure

Adobe Photoshop / Gimp

Software propietari / Software lliure
Taula 10 Tipus de llicències del software utilitzat

En el cas del gestor MySQL, hem indicat dos tipus de llicències ja que els seus creadors per a ús
més “particular”, el podem fer servir de manera totalment gratuïta, mentre que si una
empresa el vol fer servir amb caràcter privatiu, aleshores s’ha de pagar una llicència específica.
En el nostre cas, com que gràcies a un conveni entre la UdL i MSDN (Microsoft Developer
Network) Ibèrica, els estudiants hem pogut gaudir del software propietari indicat de manera
totalment gratuïta.
Ara que ja hem parlat breument sobre les còpies legals de quin software requerim per a poder
treballar amb l’aplicació, podem observar a la següent taula els preus que costaria si es desitja
obtenir una còpia de cada software propietari que s’ha comentat.

Software

Preu

Visual Studio .NET 2008 Standard Edition

329 €

Visual Studio .NET 2008 Professional

800 €

Adobe Photoshop CS5 (Estudiants i professors)

249 €

Adobe Photoshop CS5 (Petita i mitjana empresa) 792,35 €
Microsoft Project 2007

1299 €

Microsoft Visio 2007

726,85 €

MySQL Enterprise Basic

599 €

MySQL Enterprise Silver

1.999 €

MySQL Enterprise Gold

2.999 €

MySQL Enterprise Platinum

4.999 €

Office Standard 2007

569 €

Office Profesional 2007

709 €

Microsoft Excel 2007

289 €

Taula 11 Preus del software de tipus propietari
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Ara que hem vist els preus, podem comentar si ens surt a compte pagar aquests preus o no.
En el cas del software Adobe Photoshop no s’utilitzarà, o en tot cas, en comptades ocasions, ja
que ens serveix per al disseny o retoc de les imatges de l’aplicació, i per fer-ho disposem del
programa Gimp.
En el cas del gestor de base de dades MySQL, hem observat els preus en el cas de ser utilitzat
per una empresa. En el nostre cas, com ja s’ha comentat la llicència és gratuïta.
Aleshores pel que fa al paquet Office, només requerim del Excel 2007, ja que la resta de
software de Microsoft, s’ha utilitzat generalment per a fer la present documentació.
Tot el que s’ha comentat està basat en les tasques a realitzar en l’aplicació des del punt de
vista de l’estudiant, ja que per exemple, una empresa utilitzaria el software en moltes més
utilitats en d’altres àmbits. Això significa que sortiria a compte el fet de pagar el preu de cert
programari, ja que aquest es utilitzat no solament per a l’aplicació del projecte, tal com s’ha
dit.
Aleshores, podrem concloure que és bastant viable aquest projecte des de la vessant
econòmica i legal del software a utilitzar.
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7

Avantatges sobre l’activitat anterior

En l’apartat anterior, s’ha comentat el temps que s’ha tardat a obtenir uns resultats, fen-t’ho
mitjançant l’aplicació, i després manualment per a observar si realment l’aplicació donava el
benefici
d’obtenir
els
resultats
en
un
temps
més
petit.
Tot seguit es mostren les funcionalitats que no existien abans, i que ara donen més
possibilitats a l’aplicació.

•

Emmagatzemament de dades: Ara podem emmagatzemar les dades en un gestor
MySQL, que facilitat la lectura de dades en diverses zones de l’aplicació.

•

Aplicació multi granja: L’aplicació permet treballar amb dades de diferents granges, i a
més, es dóna la possibilitat de fer proves amb dades barrejant les dades d’una granja
amb les d’una altra.

•

Impressió de dades: L’aplicació permet imprimir certes dades de l’aplicació. Per
exemple, la llista de granges emmagatzemades o les dades resultants de l’execució
dels models en R. Aquesta última opció es va trobar interessant, ja que durant el
procés d’execució d’aquests models, es volia veure els resultats obtinguts.
L’última impressió de dades que s’ha afegit, es la d’un informe on es pot veure les
dades finals de l’execució de l’aplicació amb una petita llegenda per entendre les
dades que conté.

•

Creació automàtica d’un fitxer Excel: La creació d’un fitxer Excel s’ha trobat molt
important, ja que ha anat molt bé per treballar durant l’etapa d’implementació.
Aquest fitxer Excel, i en format XML, no deixa de ser un full de càlcul normal i corrent,
amb les dades del fitxer VSI. El fet de disposar d’una fulla Excel, permet utilitzar les
seves eines per veure registres en concrets, gràcies a l’ús de les fórmules o filtres,
entre d’altres.

•

Crear còpies de seguretat: Ara podem crear còpies de seguretat de les dades
emmagatzemades. D’aquesta manera sempre podem recuperar-les, també mitjançant
l’aplicació.
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8

Problemes trobats

Volem fer menció d’alguns problemes que s’han trobat durant el desenvolupament de
l’aplicació, i que la seva conseqüència més directa ha comportat que el projecte es va
enrederir en bona part. També comentarem la solució adoptada per al problema que es
comentarà.
•

Problema 1:
Els models matemàtics que s’utilitzen, ja s’ha comentat que es troben escrits en
llenguatge R. Com que en aquest cas l’aplicació s’ha implementat en C#, vaig començar
fent la conversió d’aquests models en aquest llenguatge. El problema és que
s’allargava massa perquè requeria de moltes funcions matemàtiques, especialment de
matrius, que s’havien de fer des de zero.
La solució va ser que finalment es va veure com executar el programa R en segon
terme en l’aplicació, sense que l’usuari no se n’adoni ni hagi d’interactuar en cap
moment.

•

Problema 2:
El tractament de dades durant l’etapa de tots els processos d’automatització de
l’aplicació necessiten que les dades no siguin les mateixes que podem obtenir
directament del fitxer de dades (VSI). Per aquest motiu les dades es seleccionen
sempre de manera diferent, a l’igual que per a cada model en R, i de vegades vam
haver de recórrer a l’ajuda del professor Kristensen, ja que no sabíem com s’obtenien
algunes d’aquestes dades.
La solució no va ser més que esforçar-se fins a obtenir el que es desitjava.

•

Problema 3:
Finalment l’últim problema que es va trobar és quan l’aplicació ja obtenia uns resultats
que gairebé eren finals i s’havien d’ajuntar. Aquest pas era necessari ja que s’havia
d’emmagatzemar en un fitxer que seria d’entrada al programa ja comentat MLHMP.
Aquest fitxer havia d’estar fet amb XML, i realment ajuntar les dades obtingudes no
era particularment difícil, sinó que allí on es trobava més dificultat era en el fet de
crear tota l’estructura XML, ja que contenia nodes que no podíem estar segurs que
fossin correctes.
El problema es va poder resoldre amb molta sort, ja que se li va comentar al professor
Kristensen aquest problema i ell ens va enviar una versió del programa, preparada per
a treballar en segon pla, on els únics requeriments eren que li passéssim per
paràmetres a l’aplicació un conjunt de dades que ja s’obtenia de la nostra aplicació.

•

Problema 4:
Realitzar el procés de restauració de la base dades ha dut molt de temps ja que es fa
internament des de la consola MySQL, però en codi C#. La solució no va passar més
que per anar provant diferents línies de codi fins que al final es va poder solucionar.

Durant tot el projecte sempre s’ha trobat petits problemes que han allargat la vida de creació
del projecte, però els que han dut més temps han estat aquests quatre.
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9

Ampliacions de l’aplicació

Finalment, s’ha arribat a un punt on es dóna el projecte com a acabat, ja que s’han resolt els
objectius que s’havien definit prèviament. Es per aquest motiu que volem dedicar un apartat
on indicar algunes millores o ampliacions que es volen realitzar, i que no s’han dut a terme per
qüestions de planificació temporal.
•

Creació d’un informe de logs, on es podria indicar les activitats realitzades mentre s’ha
treballat amb l’aplicació. També es milloraria el informe de resultats per ajustar-ho als
gustos o necessitats del granger.

•

Millorar el sistema de lectura del fitxer VSI, per a que es puguin llegir dades de
diferents granges en un sol fitxer.

•

Donar la possibilitat de no treballar amb les dades emmagatzemades en local, sinó en
remot.

•

Intentar fer més òptim el temps d’execució d’algunes tasques.
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10 Conclusions
Ara que ja hem comentat la feina realitzada en el projecte, passem a comentar algunes
opinions o conclusions sobre aquest.
Cal dir que quan ens vam reunir els primers dies amb el Lluís i la Sara, semblava que el projecte
seria relativament senzill. En general ha estat força amè i ràpid de fer, però el que realment ha
costat es entendre el funcionament de les bases dels models matemàtics en que treballa
l’aplicació, i sobretot en com tractar les seves dades.
Sobre l’entorn utilitzat, Visual Studio, cal indicar que es una eina molt potent per realitzar tot
tipus d’aplicacions d’escriptori. Així mateix també s’ha utilitzat l’eina gratuïta SharpDeveloper
per a la plataforma .NET.
Sobre la comunicació amb els tres tutors, el Lluís M. Plà, la Sara Rodríguez i el Jordi Planes, cal
dir que ha estat excel·lent en tot moment, inclús amb la Sara semblava sovint que fèiem el
treball en equip, ja que hi va haver molta ajuda i comunicació per part de tots, en tot moment.
En general, ha estat una nova experiència en el món de la programació, ja que es una activitat
que tot i que es no és fàcil, almenys em sento a gust fent-ho. I més en aquest cas, ja que s’ha
realitzat una aplicació d’un pes considerable. A més, també s’ha de destacar que un projecte
com aquest es una prova, per a demostrar els conceptes adquirits durant el cicle d’informàtica.
I no oblidem la experiència amb la granja, la qual ens ha proporcionat les seves dades per a
poder dur a terme aquest projecte.
Encara parlant d’experiències, durant l’etapa del projecte, es va fer una versió reduïda
d’aquest per una noia provinent de Cuba, ja que el seu doctorat estava relacionat amb un
model matemàtic amb el qual tots hi hem treballat.
I com no, destacar l’ajuda via correu electrònic del professor de Dinamarca, Anders Ringgaard
Kristensen, amb el qual vaig poder tenir l’honor de tenir una petita reunió amb ell i el Lluís per
parlar una mica sobre el meu projecte, un dia que va venir a Lleida.
Finalment m’agradaria indicar que espero que aquest projecte sigui de gran utilitat en el camp
de recerca on el Lluís M. Plà treballa.
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12 Annexos

En aquest apartat podrem observar part de la documentació del treball com són el manual
d’usuari, disponible des de la mateixa aplicació, una llista de les figures que trobem en la
present documentació a l’igual que una llista de taules, i finalment, un índex amb les paraules
clau per a cercar en aquesta documentació.

Annex 1: Manual d’usuari de l’aplicació

En aquest apartat podem observar un manual d’usuari on es comentarà les diferents
operacions que podem realitzar en les diferents pantalles de l’aplicació.

Inicialitzar l’aplicació

Quan s’inicia l’aplicació, estableix una connexió a la base de dades per determinar si existeixen
dades d’una granja. En cas de que no existeix cap granja a la base de dades, s’obrirà una
finestra on haurem de seleccionar una granja a inserir (Veure Figura 5).

Figura 5. Pantalla d’afegir una nova granja

En aquesta nova finestra haurem de seleccionar un fitxer d’entrada de dades VSI. És important
remarcar que el nom del d’aquest fitxer serà l’identificador de la granja.
Finalment, indicar que podem donar una descripció d’aquesta granja. Aquesta descripció és
opcional, ja que l’únic necessari és l’identificador d’aquesta.
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Formulari inicial

El formulari o pantalla principal és la pantalla des d’ on l’usuari pot realitzar gairebé totes les
tasques de l’aplicació. Tal com es pot observar a la Figura 6,, aquesta pantalla té diverses
seccions emmarcades de color vermell que representen diferents menús o funcionalitats del
programa.

Figura 6 Pantalla principal

Anem a veure que signifiquen cadascuna d’aquestes seleccions que podem veure a la figura
anterior.

Menú superior

En el punt 1, podem observar el menú principal de l’aplicació, lloc des d’ on podrem accedir a
totes les funcionalitats de l’aplicació. Fixem-nos
Fixem
primer en l’opció Aplicació (veure Figura 7):
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Figura 7 Menú aplicació

En el submenú Granges, trobem les diferents operacions que nosaltres podem realitzar sobre
una granja. Aquestes operacions són les d’afegir una nova granja, modificar les seves dades
(identificador i descripció), eliminar una granja ja, mostrar un informe que conté totes les
granges emmagatzemades actualment a la base de dades i el de llegir el fitxer d’entrades VSI
per tal d’emmagatzemar a la base de dades els registres que conté aquest fitxer.

En el submenú Obtenir dades de..., és on podem realitzar pràcticament tots els passos que
l’aplicació pot realitzar. Entre aquests passos, si seleccionem una de les tres primeres opcions,
s’executarà el programa en codi R relacionat amb l’opció seleccionada. Aleshores s’obrirà una
nova finestra on podrem veure els passos d’execució del programa en qüestió. (Veure Figura 8)

Figura 8 Menú Obtenir dades de...

El pas següent (Guardar dades al fitxer Excel) també es important si volem executar els
programes en codi R ja que el que es farà és emmagatzemar les dades de la base de dades al
fitxer Excel ja creat prèviament de manera automàtica.
Finalment ens queda l’opció Historial dels animals, que crea en un fitxer de text un historial de
cada animal, és a dir, els cicles que cada verra ha tingut cries i el seu número. Aquest fitxer és
necessari per executar els programes en codi R.
Tornant al menú Aplicació, veiem que tenim l’opció Classificació dels animals. Aquesta opció
ens permet calcular la llista definitiva si tenim ja creats prèviament els fitxers parcials de
resultats. És important recordar això últim.
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Finalment, l’opció Informe de resultats, ens permet veure en forma d’informe una llista ja
creada prèviament sobre la granja seleccionada en la pantalla principal.

Ara anem a veure l’opció Configuració :
La primera opció que observem és la de comprovació de connexió. Aquesta opció ens permet
comprovar si tenim connexió al nostre gestor de bases de dades MySQL. Per fer-ho
simplement hem d’introduir l’usuari i contrasenya del gestor i prémer el botó Comprovar.
Seguidament se’ns notificarà si la connexió s’ha realitzat correctament o no (Veure Figura 9).

Figura 9 Comprovació de connexió

Si es vol crear una còpia de seguretat només cal seleccionar l’opció “Backup” i prémer el botó
“Start”. En aquest moment s’iniciarà el procés de creació d’emmagatzemar dades de la base
de dades en un carpeta seleccionada prèviament per l’usuari (Veure Figura 10).

Figura 10 Crear còpia de seguretat
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Ja que l’aplicació pot crear còpies de seguretat, també pot restaurar les dades prèviament, en
forma de còpia de seguretat. Per fer-ho, primer s’ha de seleccionar l’opció “Restore”, i després
se’ns apareixerà un calendari, on haurem de seleccionar una data on sapiguem que s’ha
realitzat una còpia de seguretat. Al panell de la dreta podrem veure les còpies realitzades per
aquell dia seleccionat (Veure Figura 11).

Figura 11 Realitzar un punt de restauració

En les Opcions de configuració (punt 1.4), podem d’aquest manual podem veure detalladament
els diferents paràmetres de configuració de l’aplicació.

Finalment ens queda l’opció Ajuda (veure Figura 12):

Figura 12 Menú Ajuda

En el menú Ajuda trobem dues opcions. La primera, fa referència al present manual d’ajuda,
mentre que la segona mostra informació addicional sobre les persones implicades al projecte
com ara l’alumne i els seus tutors (Veure Figura 13).
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Figura 13 Sobre l’aplicació

Hora i data actuals

En el punt 2, és una zona d’informació sobre l’hora i data actual.

Àrea de treball

En el punt 3, podem realitzar gairebé totes les funcionalitats que ofereix l’aplicació amb un
esforç mínim per part de l’usuari. En aquesta zona l’usuari pot realitzar la majoria de tasques,
per aquest motiu s’ha dividit les tasques en tres zones, on algunes d’elles s’aniran activant a
mesura que l’usuari vagi avançant en el seu recorregut per realitzar les diferents tasques.
Però primer de tot explicarem el que podem realitzar en el primer pas (Veure Figura 14).

Figura 14 Operacions sobre granges
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Aquest primer pas conté tres tipus d’opcions com són les d’observar les granges
emmagatzemades, les quals podem observar navegant pels diferents botons (Veure Figura 15)

Figura 15 Botons de navegabilitat

Podem seleccionar les diferents granges que tenim emmagatzemades i veure’n el seu
identificador de granja i la seva descripció. Mentre naveguem per les diferents granges podem
observar a la part superior d’aquest grup el símbol d’una graella. Això significa que podem
observar les dades relacionades d’aquella granja que hem seleccionat.
El següent pas indica les diferents operacions que podem realitzar sobre una granja. Però
aquestes operacions (excepte la de l’informe), es realitzaran sobre la granja seleccionada.
Ja en el pas 2, se’ns ofereix dues opcions. La primera (Veure Figura 16) fa referència a executar
els diferents passos per a aconseguir els resultats finals de forma personalitzada. És a dir,
l’usuari pot indicar que vol que l’aplicació realitzi i que no.

Figura 16 Selecció de processos a executar
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Com es pot observar a la Figura anterior, en el pas intermedi, l’usuari pot seleccionar diverses
accions que vol que l’aplicació realitzi. Per a fer-ho només cal marcar la casella de l’opció a
realitzar.
En quan marquem l’última opció (Elegir fitxers per als models en R), se’ns desplega un grup
addicional a la part dreta, on podem elegir dues opcions. La primera seria elegir els diferents
fitxers que contenen els resultats per al pas 3, i per tan, aquells que no estan marcats farà que
l’aplicació creï els fitxers amb resultats que hi estan relacionats.
L’altra opció es que podem marcar la casella de crear tots els fitxers de resultats dels 3 models
en R de la granja actual.
Si ens fixem a la Figura 17, veiem que quan hem seleccionat un fitxer ens pareixen dues icones
al costat del botó que hem premut per a seleccionar aquell fitxer. Aquestes icones representen
les accions de veure la ruta i nom de fitxer seleccionat, i el d’eliminar la referència al fitxer en
qüestió. És a dir, si ens situem sobre el ratolí sobre la imatge en forma de lupa veurem la ruta i
no de fitxer seleccionat. Mentre que si fem clic sobre la imatge del costat, s’eliminarà
directament la referència al fitxer.

Figura 17 Selecció de fitxer ja creat

Un cop seleccionades totes aquestes opcions, al prémer el botó Següent, se’ns apareixerà
l’últim grup del pas 2, que conté com si d’una comprovació es tractés, els passos que realitzarà
l’aplicació, i que han estat definits prèviament per l’usuari. Ara només quedarà acceptar els
canvis per a realitzar tots aquests passos.
En canvi la segona opció (Veure Figura 18) l’aplicació realitza totes les accions disponibles.
Aquesta opció és la via més ràpida si es desitja executar totes les funcionalitats de l’aplicació.
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Figura 18 Executar tots els processos

Si ens hi fixem trobem un petit enllaç que ens diu “+ info”, i si hi cliquem al damunt, ens
apareixerà una zona d’informació a la part dreta de l’aplicació. Aquesta zona pot ser important
per a saber quina acció està executant l’aplicació, i donar un percentatge restant aproximat
per a que s’acabi aquesta acció. Si no la volem mostrar podrem fer clic sobre l’enllaç “Hide”
(Veure Figura 19).

Figura 19 Zona d’informació de tasques (un exemple concret)

Finalment quan s’ha acabat l’execució del pas 2, tan si hem elegit una opció o una altra a l’inici d’aquest, s’activarà el pas 3 on simplement haurem de prémer el botó “Obtain results”
per a realitzar el rànquing final de verres productives (Veure Figura 20).

Figura 20 Obtenir resultats
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Configuració

En el punt 4 (Veure Figura 6) trobem una icona que al pitjar-la ens du a la pantalla de veure la
configuració actual de la nostra aplicació, que ja hem vist abans.

Còpia de seguretat

En el punt 5, podem observar una altra icona que indica que s’ha fet una còpia de seguretat
automàtica. És a dir, l’aplicació notifica l’usuari que ha fet una còpia de seguretat de les dades
de la base de dades, ja que prèviament l’usuari ha indicat que se n’havia de fer una cada cert
temps (que pot ésser indicat a la pantalla de configuració). Al fer-hi clic apareix la següent
finestra indicant-nos de tal event (Veure Figura 21).

Figura 21 Missatge de realització de còpia de seguretat

Operacions sobre granges

En aquest apartat volem explicar breument les operacions que podem realitzar sobre
qualsevol granja. Les diferents imatges que veurem en els següents apartats corresponen a les
accions que trobem en el menú superior.

Afegir una nova granja

Aquesta operació es troba comentada en el punt 1.1
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Modificar dades d’una granja

Com podem veure a la Figura 22, trobarem una llista desplegable que conté totes les granges.
L’únic que hem de fer es seleccionar la granja que volem modificar. Un cop fet les dades
s’actualitzaran a les caixes de text de sota on nosaltres podrem escriure les noves dades.
Finalment haurem de prémer el botó Acceptar per realitzar els nous canvis.

Figura 22 Modificar dades de la granja

Eliminar una granja

Per eliminar una granja, ens apareix la mateixa finestra que la de modificació de dades d’una
granja a excepció que no es veuen les caixes de text per modificar dades, ja que aquí volem
eliminar una granja. Per fer-ho hem de seleccionar la granja a eliminar de la llista desplegable i
prémer el botó Acceptar (Veure Figura 23).

Figura 23 Selecció de granja a eliminar
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Opcions de configuració

En aquest apartat s’explicarà les diferents opcions de configuració per a la nostra aplicació.
Aquestes opcions és important modificar-les el primer cop que s’executa l’aplicació, després
durant qualsevol moment podem modificar-ne els seus paràmetres. A la Figura 24 podem
veure una imatge de la pantalla de configuració.

Figura 24 Pantalla de configuració

Aquesta pantalla s’estructura en pestanyes, cadascuna d’elles representa un paràmetre a
modificar.
En la mateixa pestanya anterior podem modificar dues rutes referents a R. La primera hem
d’introduir la ruta de la carpeta \bin que es troba localitzada a la carpeta d’instal·lació del
programa R. La segona, serveix per indicar en quina carpeta volem emmagatzemar els
diferents programes en R que executarem.
En la següent pestanya podem definir aspectes relacionats amb la nostra base de dades (Veure
Figura 25).
Aquí podem definir altre cop l’usuari i contrasenya per a la connexió a la base de dades. Cal
tenir en compte que abans de fer-ho ens hem d’assegurar que primer ho fem en el nostre
gestor MySQL. Un altre paràmetre que hem de modificar és la ruta de la carpeta \bin d’ on
està instal·lat el gestor MySQL. Aquest paràmetre es necessari per realitzar les còpies de
seguretat.
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Figura 25 Configuració de paràmetres de la base de dades

En la següent pestanya anomenada Fitxers de text, indicarem quina és la ruta on es guardaran
els diferents fitxers de text amb resultats parcials que es creen durant l’execució de l’aplicació.
Si ens hi fixem trobes dues opcions a elegir. La primera ens indica que podem marcar una ruta
predefinida, mentre que la segona ens indica una ruta que podem seleccionar del nostre PC
(Veure Figura 26). Si elegim aquesta segona opció se’ns apareixerà un petit formulari on
seleccionar la ruta desitjada.
En ambdós casos haurem de prémer el botó “Update” per a guardar la ruta seleccionada.

Figura 26 Configuració de paràmetres dels fitxers de text

75

La pestanya següent es útil si volem modificar l’ idioma de l’aplicació. Per fer-ho simplement
hem de seleccionar l’ idioma desitjat i prémer el botó Modificar. L’ idioma per defecte és
l’anglès. Veure Figura 27.

Figura 27 Configuració d’idioma

Finalment, en l’última pestanya modificarem aspectes relacionats amb les còpies de seguretat
(Veure Figura 28).
Primer de tot, haurem de modificar la ruta on s’emmagatzemaran les còpies de seguretat que
realitzarem.
Després podem indicar cada quants dies volem que es realitzi una còpia de seguretat de forma
automàtica. Si s’indica 0 dies vol significa que no es vol fer cap còpia de seguretat automàtica i
que l’usuari la farà des de l’opció corresponent situada en el menú superior.

Figura 28 Configuració dels paràmetres de còpies de seguretat
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Sempre que modifiquem una pestanya no hem de canviar a cap altra pestanya si volem
actualitzar les dades d’aquesta. Primer s’ha de prémer el botó Modificar i seguidament es
realitzaran les noves modificacions.
En aquesta mateixa finestra de configuració, disposem d’un botó que ens permetrà veure les
configuracions actuals. Aquest botó es troba situat tan en la part inferior esquerra d’aquesta
finestra, com en forma d’icona al menú principal (Veure Figura 29).

Figura 29 Comprovar configuració

Al prémer aquest botó se’ns obrirà una nova finestra on podrem comprovar les configuracions
que tenim actualment emmagatzemades (Veure Figura 30).

Figura 30 Comprovació dels paràmetres de l'aplicació
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Annex 2: Manual d’instal·lació de la base de dades MySQL
En aquest apartat volem incloure un petit manual d’instal·lació tan de la base de dades MySQL,
com el seu gestor per a que puguem emmagatzemar diferents dades i a la vegada gestionarles.

Descàrregues

Per tal de poder dur a terme la instal·lació amb èxit, requerim la descàrrega de 3 arxius on tot
seguit donem els seus enllaços.
Descàrrega Mysql 5.1 (Base de dades)
<http://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
Descàrrega Gui Tools (Eina que conté el gestor)
<http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html>
Descàrrega connector ODBC (Driver necessari per donar connexió entre MySQL i l’aplicació)
<http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>

Instal·lació

Primer de tot instal·larem la base de dades MySQL. Tant la instal·lació com la seva configuració
són molt senzilles, per aquest motiu les opcions que ens donen ja ens van bé les que estan
marcades per defecte, així que només haurem de prémer el botó “Següent” tota l’estona.
Només destacarem un pas en concret que es quan hem d’introduir l’usuari i contrasenya
d’accés a MySQL. Cal recordar aquests dos paràmetres per més endavant (veure Imatge 26).

El segon pas serà instal·lar les GUI Tools que conté el conjunt d’eines per a treballar amb
operacions de consultes MySQL, però en el nostre cas ens interessa perquè conté la interfície
gràfica per a poder gestionar les dades de la base de dades. Per instal·lar també haurem de
prémer el botó “Següent” en tots els passos de l’assistent.
Finalment, el connector ODBC que dona tal com s’ha dit una connexió entre una aplicació i
MySQL, també s’instal·larà de la mateixa manera, prement el botó “Següent” en l’assistent.
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Imatge 26 Configuració instància MySQL

Configuració del connector ODBC

En aquest apartat mostrarem com es configura el connector ODBC. Per a fer-ho, anirem al
Panell de control/Eines d’administració/Origen de dades ODBC. Ara se’ns obrirà una finestra
com la que podem observar en la Imatge 27.

Imatge 27 Administrador d'origen de dades ODBC
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Tal com s’observa a la imatge, haurem de prémer el botó “Agregar” si volem iniciar la
instal·lació del connector. A la següent imatge (veure Imatge 28) veiem la nova finestra
que apareix, i haurem de seleccionar l’opció “MySQL ODBC 5.1 Driver”.

Imatge 28 Selecció de connector

Al finalitzar la selecció, se’ns apareixerà la finestra de la configuració del connector
MySQL, on haurem d’introduir les dades més importants de connexió.
Si observem la Imatge 29, els paràmetres més importants que hem d’escriure són els del
nom de connexió, el servidor, l’usuari i contrasenya d’accés a la base de dades.

Imatge 29 Configuració del connector MySQL
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És important recordar aquestes dades, ja que després les haurem de tornar a introduir
quan configurem la connexió en l’administrador MySQL.
Ara que ja tenim configurat el connector, en el següent apartat veurem com configurar els
paràmetres de la connexió MySQL, que utilitzarà la nostra aplicació.

Configuració de la connexió MySQL

Per anar al gestor, podem accedir des del menú Inici / Tots els programes / MySQL / MySQL
Administrator. Podrem veure una finestra tal com la de la Imatge 30.

Imatge 30 Administrador MySQL

Per a crear la connexió, haurem de prémer el botó encerclat que es pot veure en la
imatge anterior. En aquest punt s’obrirà la finestra on podrem realitzar la nova connexió
(veure Imatge 31).
Com que no tindrem la connexió creada, haurem de prémer sobre el botó “New
Connection”.
Al fer-ho s’obrirà una nova finestra (veure Imatge 32), on haurem d’introduir els mateixos
paràmetres que hem afegit anteriorment en la configuració del connector ODBC. A la
imatge en qüestió es pot veure els mateixos paràmetres. Un cop afegits, polsarem el botó
“Apply”, per a que els canvis tinguin efecte.
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Imatge 31 Crear nova connexió

Imatge 32 Paràmetres a introduir en la connexió

Restaurar la base de dades per defecte

Ara ja hem acabat totes les instal·lacions i configuracions possibles, l’últim pas es restaurar la
base de dades inicial proporcionada amb l’aplicació.
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Per fer-ho tornarem a la pantalla inicial del gestor MySQL (veure Imatge 33). Ens fixarem que ja
tenim les dades introduïdes per a la connexió, només haurem d’introduir la contrasenya i
prémer el botó “OK”.

Imatge 33 Entrada a l'administrador MySQL

El següent pas es crear el nom corresponent a la
base de dades, on s’emmagatzemaran totes les
dades.
Tal com s’observa a la Imatge 34, veiem el menú
lateral de l’administrador MySQL. A la part
inferior, haurem de prémer amb el botó dret del
ratolí i s’obrirà un menú contextual, com a la
imatge. En aquest menú haurem de seleccionar
l’opció “Create New Schema”.
Al fer-ho veurem una petita pantalla on haurem
d’escriure el nom de la base de dades. El nom es

tablasvsi (veure Imatge 35).

Imatge 34 Crear taula de la base de dades
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Imatge 35 Nom de la base de dades

Ara ja tenim l’esquema de la nostra base de dades, però es buit ja que no hem creat cap
taula.
Per inserir les taules amb algunes dades inicials, haurem de seleccionar al menú lateral del
gestor MySQL, l’opció “Restore” i prémer el botó “Open Backup File”, on seleccionarem el
fitxer SQL inicial de la base de dades, proporcionat amb l’aplicació (veure Imatge 36).

Imatge 36 Seleccionar fitxer inicial de la base de dades

Ja tenim la nostra base de dades creada, ara ja podem utilitzar l’aplicació.
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Annex 6: Format del fitxer VSI

FORMATO DEL VECTOR ESTANDAR DE INFORMACION TECNICA - V.S.I.-

ALTAS
Formato VSI lineal
GRANJA ANIMAL CICLO SEXO RAZA FECN ORIGEN FECN BAJA FECB RAZÓN BLANCOS
0
34

5
40

11
42

13

14

16

22

27

33

128

GRANJA: Nº de Granja. Es un campo de 5 dígitos que nos indica el número de granja
ANIMAL: Nº de Animal Es un campo de 6 dígitos, distribuidos en,
Año: Última cifra del año de la fecha de nacimiento (1 dígito)
Orden: En el caso de que un número d’animal se repitiera el número de orden
seria diferente, sino por defecto se pondría el 0 (1 dígito)
Nº del animal: Número de identificación del reproductor. (4 dígitos)
CICLO: Nº de ciclo. Nos indica el número de ciclo en el que se encuentra el animal en el
momento de la alta, normalmente es 00. (2 dígitos)
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SEXO: Sexo del Animal. Es un número identificador del sexo del animal. (1 dígito)
1 hembra.
2 Macho.
RAZA: Raza del Animal. Campo de 2 dígitos numéricos que indica la raza del padre y la madre
del reproductor en este orden.
1 = Large White.
2 = Landrace "materno".
3 = Landrace Alemán.
4 = Landrace Belga.
5 = Duroc.
6 = Pietrain.
7 = Hampshire.
8 = (otra raza).
9 = animal cruzado.
FECN: Fecha de Nacimiento. Campo de 6 dígitos numéricos para la fecha de nacimiento
(DDMMAA).
ORIGEN: Origen. Campo de 5 dígitos alfanuméricos para indicar la granja de origen del
animal. (Opcional).
FECE: Fecha de Entrada en la Explotación. 6 dígitos numéricos para la fecha de entrada en la
explotación (DDMMAA).
BAJA: Baja. Campo de una posición numérica que se activa o no dependiendo si el animal esta
o no dado de baja.
0 Activo
1 Baja.
FECB: Fecha de Baja. Campo de 6 dígitos numéricos que nos indica la fecha de baja
(DDMMAA).
RAZÓN: Razón de la Baja. Campo numérico de 2 posiciones numéricas que indica el motivo de
la baja, según sea el código.
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Hembras.

Machos.

01 = no preñada tras cubriciones

31 = muerte

02 = no aparece en celo

32 = infertilidad

03 = abortada

33 = subfertilidad (bajo % fertilidad)

04 = baja productividad por la edad

34 = dificultad acoplamiento, falta de ardor

05 = problemas de mal de pie

35 = camadas pequeñas

06 = muerta en la explotación

36 = aplomos

07 = bajo número de nacidos

37 = cojera o artritis

08 = bajo número de destetados

38 = produce lechones muertos

09 = accidentes al parto

39 = viejos y pesados

10 = trastornos en la lactación

40 = consanguinidad (taras,...)

11 = enfermedades respiratorias

41 = malo

12 = enfermedades declaración obligatoria

42 = OTRAS CAUSAS

13 = evaginación del útero o del recto
14 = anomalías en lechones
15 = consanguinidad del rebaño
16 = lechones nacidos con poco peso
17 = malas canales en descendientes
18 = malas condiciones de mercado
19 = venta como reproductores
20 = OTRAS CAUSAS
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REPRODUCTIVOS
Formato VSI lineal
GRANJA

ANIMAL CICLO REP FECHA
CUB.

MACHO TIPO

FECHA TIPO VIV MUE MOMI ADO RET
PARTO

CUBR
0
90

5
91

FECHA

93

11
95

Nº
LECHONES

13

14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 75 76 77 78 79

85

86

88

ESPACIOS EN BLANCO

DESTETE

96

101

103

128

GRANJA: Nº de Granja. Campo 5 dígitos alfanuméricos que representa la granja en que se
halla el animal.
ANIMAL: Número del animal. Campo de 6 dígitos alfanuméricos que nos indica el animal.
CICLO: Número de ciclo. Es el número de ciclo que se está entrando. Campo de 2 dígitos
numéricos.
REP: Número de repeticiones. Son las repeticiones que se han realizado en un mismo ciclo.
Campo de numérico 1dígito
FECHA CUB.: Fecha de Cubrición. Hay 5 campos numéricos para la fecha de cubrición de 6
dígitos, con lo que hay un máximo de 4 repeticiones. Campo de 6 dígitos numéricos que
contiene la fecha de cubrición (DDMMAA).
MACHO: Número de Macho. Hay 5 campos alfanuméricos para la identificación de un macho
cada una corresponde con la fecha de cubrición. Cada campo comprende 6 dígitos
alfanuméricos
TIPO DE CUBR: Tipo de Cubrición. Campo de 1 dígito numérico que recoge el código del tipo
de la cubrición, según sea su código
1 = simple, sólo una monta.
2 = múltiples montas con un solo macho
6 = inseminación artificial exterior.
8 = múltiples montas con machos diferentes.
9 = inseminación artificial.
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FECHA PARTO: Fecha de Parto. Campo de 6 dígitos numéricos que contiene la fecha de parto
(DDMMAA).
TIPO DE PARTO

0 ---> Parto Normal
1 ---> Aborto

VIV: Lechones Nacidos Vivos. Campo de 2 dígitos numéricos que indica el número de
lechones (machos y hembras) nacidos vivos.
MUE: Lechones. Campo numérico de 2 dígitos que indica el número de nacidos muertos.
MOMI: Lechones Nacidos Momificados. Campo numérico de un dígito que indica el número de
momificados.
ADO: Lechones Adoptados. Campo numérico de 2 dígitos que indica el número de lechones
adoptados.
RET: Lechones Retirados. Campo numérico de 2 dígitos que indica el número de lechones
retirados.
FECHA DESTETE: Fecha del Destete. Campo de 6 dígitos numéricos para la (DDMMAA).
Nº LECHONES: Número de Lechones Destetados. Campo numérico de 2 dígitos que
el número de lechones destetados

indica
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