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1. Introducció
1.1. Motiu de l’elecció del tema del TFC
Un dels motius principals de l’elecció d’aquest tema és que el llenguatge que volia
utilitzar en el desenvolupament del projecte era algun dels llenguatges que treballen sota
la plataforma de .NET.
Fins al moment havia desenvolupat alguna aplicació amb C# dins de l’assignatura de
Laboratori de software, per tant, si volia fer algun projecte sota la plataforma .NET qui
millor que el professor de l’assignatura, el Jordi Agost, per aconsellar-me sobre
possibles temes per fer el tfc. Ell hem va proposar fer aquest projecte ja que l’empresa
volia que fos desenvolupat amb C#.
El projecte proposat és un prototip pel grup alimentari Argal per solucionar els
problemes que tenen amb la coherència de les seves bases de dades.
El projecte hem va semblar força interessant i a la vegada era un repte perquè hi havia
funcionalitats noves per mi i que mereixien l’esforç de ser desenvolupades per ampliar
els meus coneixements en aquest llenguatge de programació.

1.2. L’empresa Argal
El grup alimentari Argal és una empresa especialitzada amb l’elaboració d’alta
xarcuteria que s’ha mantingut durant 90 anys com una de les marques de referència amb
aquest sector.
L’empresa Argal va néixer al 1914 com un negoci familiar i ha superat diverses etapes
empresarials com a part del Grup Porta, de British Petroleum i de Sara Lee, fins
l’actualitat en que és propietat d’un grup de socis local.
Gràcies a la qualitat dels seus productes l’empresa augmenta poc a poc la seva presència
en tot l’estat obrint noves factories i ampliant els seus punts de venda i distribució.
L’evolució de l’empresa a trets generals:
1914
1939
1939 - 1970
1970

1973

Neix Argal com un negoci familiar, al costat de l’emblemàtic carrer de
l’Estafeta de Pamplona com una carnisseria i una xarcuteria industrials.
Construcció de la fàbrica d’Echavacoiz (Pamplona)
Múltiples ampliacions de la fàbrica de Echavacoiz.
Construcció de la planta de Lumbier (Navarra). Ubicada en un paratge
natural excepcional va ser, en el seu moment, una de les fàbriques més
modernes d’Europa.
Compra a Barajas d’una fàbrica que es va especialitzar amb pernils
curats, la producció de la qual es va traslladar, al 1992, a una nova línia
a Miralcamp.
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1990

Inici de l’activitat de la fàbrica de Miralcamp (Lleida). Disposa de
múltiples línies de fabricació i està equipada amb la tecnologia punta
del mercat.
Durant aquest any s’inicien les obres de construcció de la nova planta
d’ibèrics d’Argal a Fregenal de la Sierra (Badajoz). Aquesta
instal·lació, una de les més modernes del seu gènere, es posa en
funcionament a finals del 2005.
Es posa en funcionament a la fàbrica de Miralcamp una “sala blanca”
equipada amb la tecnologia més moderna i destinada a la producció de
la gamma de productes tallats, inclosa la “Charcutería al Plato Argal”.

2004

2006

1914

1940

1958

1971

1976

1989

Figura 1. Evolució del logotip de l'empresa

Des de principis dels anys 90, Argal va començar a desenvolupar una important activitat
comercial en l’àmbit internacional. Com a conseqüència, i gràcies a l’experiència
adquirida, Argal ha estat capaç d’anar-se adaptant a les diferents necessitats de cada
client i expandir-se per nous mercats.
L’any 2004 es van posar en funcionament dues societats filials: Argal Alemanya i Argal
França, amb l’objectiu de focalitzar els esforços comercials en aquests dos països
europeus, els mercats dels quals són els més importants amb relació al consum de
productes elaborats càrnics d’origen espanyol. Des d’aquella data, altres països s’han
anat incorporant a la seva extensa xarxa comercial internacional.
Les seves fàbriques estan equipades amb els més moderns sistemes tecnològics per a la
fabricació d’elaborats càrnics, certificats per AENOR segons la Norma ISO-9001:2000 i
homologades per la CEE, a més de tenir implantats el sistema d’Anàlisi de Perills i
Punts Crítics de Control (APPCC), i sent una de les primeres companyies d’Espanya
que posseeix una fàbrica certificada per BRC (British Real Consortium) havent obtingut
el nivell superior (Higher Level).
Argal compta en l’actualitat amb una plantilla de més de 600 treballadors i una xifra de
negoci de 110 milions de €.
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1.3. Introducció al tema del TFC
L’empresa Argal té diferents bases de dades amb diferents estructures en les que
emmagatzema dades sobre els seus productes. Les dades d’aquests productes no
s’actualitzen alhora, per tant, hi ha vegades que una mateixa dada té diferents valors
segons la base de dades on es troba. Encara que també poden hi haver dades en alguna
de les bases de dades que només existeixin en una de elles i per tant, siguin úniques.
En aquest projecte es realitzarà un prototip en el qual l’aplicació realitzi un control de
les dades i informi als responsables del manteniment de les bases de dades quines són
les que haurien de ser iguals i no ho són, perquè aquests portin a terme les accions
necessàries perquè aquestes dades, en el pròxim control de les bases de dades, siguin
iguals.
Per a que l’aplicació pugui realitzar aquest control en les bases de dades, un usuari
autoritzat ha d’introduir en el programa les dades necessàries per a poder realitzar el
primer control i modificar-les posteriorment si és necessari.
La informació necessària per al correcte control de les bases de dades és informació
referent al tipus de base de dades que es tracta i informació sobre les relacions existents
entre les estructures de les diferents bases de dades.
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1.4. Objectius de l’aplicació
L’objectiu principal és comprovar que les dades d’un mateix registre que estiguin
guardades en les diferents bases de dades tinguin el mateix valor.
Per assolir aquest objectiu, necessitem complir altres objectius més bàsics:
¾ S’ha de permetre a l’usuari que especifiqui les dades rellevants de cadascuna de
les seves bases de dades, perquè el programa hi pugui accedir.
¾ El programa ha de poder realitzar les consultes pertinents a les bases de dades
especificades per l’usuari per poder comprovar si les mateixes dades d’un
producte són en aquestes les mateixes o no.
¾ L’usuari ha de poder establir les relacions existents entre les estructures de les
bases de dades.
¾ S’han de poder visualitzar els resultats de realitzar el control de les dades.
¾ Es necessari crear informes per poder-los enviar als responsables de les bases de
dades perquè aquests realitzin les accions pertinents.
Altres objectius, secundaris, però no per això menys importants són que l’aplicació
sigui:
¾ Usable. Les interfícies segueixen un patró i una estructura en comú.
¾ Consistent. Tots els elements segueixen un mateix estil.
¾ Eficient. El temps de resposta ha de ser sempre el mínim possible.
¾ Sòlida. L’aplicació és capaç de controlar els possibles canvis o errors.
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1.5. Estructuració de la documentació
En aquest primer capítol, s’ha fet una petita introducció sobre l’empresa a la que va
destinat aquest projecte, els seus requeriments inicials i el motiu de l’elecció d’aquest
tema per la realització del treball de final de carrera.
També és mostren al final d’aquest, les llistes sobre les figures, diagrames i taules que
es poden anar trobant en aquesta documentació.
En el segon capítol, s’analitzarà la problemàtica actual que suposa no portar un correcte
control de les dades actualitzades en les diferents bases de dades i com es pretén
solucionar aquest problema.
El tercer capítol, té com a objectiu planificar la feina a realitzar abans de començar-la.
Al quart capítol, es parla sobre els riscos que existeixen en la realització del projecte i es
proposen solucions per reduir aquests possibles riscos.
En el cinquè, es tractaran les eines per identificar, organitzar i controlar les
modificacions que pateixen els documents i el programari.
En el sisè capítol, es tractarà el disseny de l’aplicació, ja sigui a nivell d’interfície, a
nivell de dades o a nivell de programació.
Al setè capítol, es detallen les proves de rendiment realitzades sobre l’aplicació.
Al vuitè capítol, es parla de la millora que suposa la utilització de l’aplicació realitzada.
Els tres darrers capítols tracten les possibles ampliacions que es podrien fer al programa,
les conclusions i la bibliografia.
Pel que fa als annexos, el primer és un manual per l’usuari que alhora serà l’ajuda que
l’usuari podrà consultar, i el segon és un glossari.
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2. Anàlisi i requeriments
2.1. Problemàtica de la situació actual
L’empresa disposa de diferents bases de dades, les quals no tenen perquè tenir la
mateixa estructura, és a dir, no tenen perquè tenir el mateix nombre de taules.
Les taules d’aquestes bases de dades no tenen perquè tenir el mateix nombre de camps
i/o el mateix nombre de registres. A més, un registre que es trobi en una d’aquestes
taules no té perquè estar en totes les altres bases de dades.
Un registre que es troba en una taula d’una base de dades és el mateix en una altra taula
d’una altra base de dades si el camp clau d’aquest té el mateix valor.
Tenint en compte l’estructura de les bases de dades de l’empresa, el problema que
existeix és que aquestes no s’actualitzen a la vegada, per tant, en un moment determinat
existirà un mateix registre emmagatzemat en les diferents bases de dades amb camps
diferents que no haurien de ser, però ho són, a causa de que l’actualització de les dades
no es fa alhora en totes les bases de dades.
A més, les bases de dades de les que disposa l’empresa no són totes del mateix
proveïdor, és a dir, hi ha bases de dades de diferents tipus com poden ser DB2 o
MySQL, entre d’altres. La qual cosa implica que el tractament de les dades s’hagi de fer
de diferents maneres segons el proveïdor.
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2.2. Requeriments a assolir
Els requeriments que s’han de pal·liar es poden distingir entre requeriments funcionals i
requeriments no funcionals.
2.2.1. Requeriments funcionals
Els requeriments funcionals del programa són els que estableixen les necessitats de
l’usuari, que en aquest cas són:
¾ Permetre a l’usuari definir les diferents bases de dades de les que disposa
l’empresa.
¾ Permetre a l’usuari establir les relacions existents entre les diferents bases de
dades definides.
¾ El programa ha de comprovar que les relacions establertes és compleixen i en
cas que no sigui així ha de crear-ne un resultat per informar l’usuari.
¾ S’ha de mostrar a l’usuari el resultat d’establir les relacions especificades i
permetre-li que pugui imprimir els resultats.
¾ S’ha de poder enviar un correu electrònic al responsable de la base de dades amb
l’informe adjunt en format pdf.

2.2.2. Requeriments no funcionals
Els requeriments no funcionals tenen a veure amb elements o característiques que poden
limitar el sistema. Aquests requeriments no tenen perquè haver estat comentats
específicament per l’empresa, com és el cas.
Els requeriments no funcionals que complirà l’aplicació són:
¾ Robustesa. L’usuari pot complir perfectament els seus objectius sense limitar la
seva feina.
¾ Usabilitat. Les interfícies segueixen un patró i una estructura en comú, que
facilita a l’usuari el funcionament del programa.
¾ Facilitat d’aprenentatge. Gràcies a la facilitat d’ús del programa, fa que la
corba d’aprenentatge sigui molt baixa. També cal destacar la incorporació d’un
manual d’ajuda per si sorgissin dubtes als usuaris. A més, l’ús del llenguatge
utilitzat en el programa és el mateix que usa la empresa Argal facilitant l’ús de la
nova aplicació.
¾ Flexibilitat. Al programa podem modificar el sistema d’informació amb
facilitat. L’usuari pot controlar fàcilment els processos de l’aplicació, i a més,
tindrà dreceres de teclat, motiu que ajuda a l’usuari a no dependre sempre del
ratolí.
¾ Consistència. L’aplicació és consistent, és a dir, tots els elements d’aquesta
segueixen un mateix estil, igual que les interfícies, les quals totes tenen una
estètica en comú.
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¾ Temps de resposta. El temps de resposta a una tasca ha de ser sempre el mínim
possible, o en tot cas, el més raonable.
¾ Adequació de les tasques. Les tasques es poden dur a terme perfectament al
sistema en qüestió, i són les que l’usuari espera, sense conduir aquest a la
confusió o la pèrdua de la seva situació en l’aplicació.
¾ Solidesa. L’aplicació és capaç de controlar els possibles canvis o errors que es
produeixin en temps d’ execució, sent notificats aquests als usuaris.
¾ Integritat. Es realitzaran còpies de seguretat de les diferents versions del
programa, és a dir, hi haurà un control de versions i se’n farà una còpia de
seguretat amb tots els canvis desats a la mateixa.

2.3. Requisits per al bon funcionament del programa
A continuació s’especifiquen els requeriments mínims i els recomanats perquè
l’aplicació funcioni correctament, així com els programes addicionals necessaris que
s’han d’instal·lar abans d’executar el programa.
2.3.1. Requeriments mínims
Els requeriments mínims és el conjunt de hardware i software que fa que l’aplicació es
pugui executar, però el seu rendiment es pot veure afectat a causa de les poques
capacitats de la màquina.
Requeriments mínims
Sistema Operatiu Windows Server 2003/XP/Vista
Processador
1.6 GHz, Intel o AMD compatible
Memòria
384 MB
Disc Dur
300 MB
Internet
Connexió TCP/IP de 56 kbps
Taula 1. Requeriments mínims del sistema

2.3.2. Requeriments recomanats
Els requeriments recomanats és el conjunt de hardware i software que fa que l’aplicació
es pugui executar correctament i amb un funcionament òptim.
Requeriments recomanats
Sistema Operatiu Windows Server 2003/XP/Vista
Processador
2.2 GHz o superior, Intel o AMD compatible
Memòria
1024 MB o superior
Disc Dur
600 MB
Internet
Connexió TCP/IP de 56 kbps o superior
Taula 2. Requeriments recomanats del sistema
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2.3.3. Requeriments de software especials
Perquè l’aplicació funcioni correctament el sistema operatiu Windows ha de tenir
instal·lat un determinat software. En aquest cas es necessita:
¾ Microsoft .NET Framework 3.5
Tecnologia usada per a la realització del programa i bàsica pel seu
funcionament.
¾ Crystal Reports 10.5.0.0
Utilitzat per generar els informes.
Les dues eines estan incloses en la carpeta d’instal·lació del programa.

2.4. Software utilitzat per al desenvolupament de l’aplicació i de la documentació
Per poder realitzar el projecte s’han utilitzat els següents programaris:
¾ Microsoft Visual Studio .NET 2008: Per a la realització del codi, el disseny
dels diferents formularis i la realització d’informes.
¾ Crystal Reports 10.5.0.0: Tot i que ja ve incorporat al mateix paquet amb el
Visual Studio, també cal destacar-lo, ja que ha estat usat en la realització del
projecte per dissenyar els informes.
¾ Poseidon for UML 6.0.2 (versió professional): Per a la creació dels diagrames
UML del projecte, com ara pot ser, el diagrama de classes.
¾ Microsoft Word 2007: Per a la realització de tota la documentació escrita, com
aquest mateix document.
¾ MySQL 5.0: Gestor de base de dades utilitzat en el projecte per guardar tota la
informació sobre les bases de dades que es tractaran. També s’ha usat per crear
base de dades per fer proves a través de l’aplicació.
¾ Microsoft .NET Framework SDK 2.0: Kit de desenvolupament de software
utilitzat per la seva inclusió d’eines, documentació i exemples ja definits pels
desenvolupadors per implementar aplicacions amb .NET.
¾ GanttProject 2.0.2: És l’eina usada per organitzar totes les tasques que es duran
a terme durant tota la vida de disseny i implementació del projecte. Tot això es
veurà reflectit en un diagrama de Gantt en el que es mostrarà el temps dedicat
per totes i cadascuna de les tasques.
¾ Microsoft FrontPage 2003: Per a la realització de l’ajuda de l’usuari en format
html.
¾ Microsoft Access 2007: Per la creació de base de dades per fer proves a través
de l’aplicació.
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3. Planificació del
projecte
3.1. Estimació
En aquest apartat es realitza una estimació de la durada que tindrà el projecte. Per fer-ho
s’ha dividit amb diferents tasques i diverses parts que seran detallades més endavant.
Abans però, es mostra una taula resum de la durada del projecte en dies, segons el temps
assignat a les diferents parts i segons les diferents tasques (veure Taula 3).
Es considera que en un mes s’hi dediquen quatre setmanes, que cada setmana s’hi
dediquen cinc dies i que cada dia s’hi dediquen quatre hores. Per tant, en un mes s’hi
dediquen vint dies, o el que és el mateix, vuitanta hores.
El projecte s’inicia al novembre del 2007 i finalitza al maig de 2008. S’estima que la
durada aproximada del projecte serà d’uns set mesos, és a dir, d’uns cent trenta dies.

DIES
Anàlisi de
requeriments
Disseny
Implementació
Revisió

Interfície Base De
Usuari
Dades
1
3
25
5

1
2
25
5

Funcions
específiques Documentació
1
4
40
10

Sumes
parcials

‐
‐
5
3

3
9
95
23
130

Taula 3. Estimació

3.1.1. Divisió de les tasques
Les tasques amb que s’ha dividit el projecte són anàlisi de requeriments, disseny,
implementació i revisió.
¾ Anàlisi de requeriments: Fase del projecte en què es recull tota la informació
necessària a partir de la qual es dissenyarà la aplicació.
¾ Disseny: Es porta a terme l’elaboració de la interfície d’usuari o de la base de dades
segons la documentació recollida.
¾ Implementació: Es duu a terme l’elaboració del codi intern a la interfície d’usuari o
l’elaboració de la documentació necessària.
¾ Revisió: Es porten a terme els controls i proves necessàries per comprovar que tot
és correcte i s’adequa a les necessitats especificades en la documentació recollida.
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3.1.2. Parts del projecte
Les parts del projecte són interfície d’usuari, base de dades, funcions específiques i
documentació.
¾ Interfície d’usuari: Disseny de les interfícies de l’aplicació.
¾ Base de dades: Emmagatzematge i tractament de tota la informació necessària.
¾ Funcions específiques: Funcionalitats específiques que ha de complir l’aplicació.
¾ Documentació: Especificacions sobre les necessitats de l’usuari que ha de cobrir
l’aplicació.

3.1.3. Temps assignat a les tasques del projecte
Anàlisi de requeriments
¾ Interfície d’usuari: 1 dia
¾ Base de dades: 1 dia
¾ Funcions específiques: 1 dia
Disseny
¾ Interfície d’usuari: 3 dies
¾ Base de dades: 2 dies
¾ Funcions específiques: 4 dies
Implementació
¾ Interfície d’usuari: 25 dies
¾ Base de dades: 25 dies
¾ Funcions específiques: 40 dies
¾ Documentació: 5 dies
Revisió
¾ Interfície d’usuari: 5 dies
¾ Base de dades: 5 dies
¾ Funcions específiques: 10 dies
¾ Documentació: 3 dies
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3.2. Planificació
A continuació es desglossen les tasques realitzades explicant-ne l’objectiu de cadascuna
i planificant-ne una duració aproximada per tal de planificar la durada total aproximada
de la realització del projecte.
També es mostrarà un diagrama de Gantt per fer més visible la durada de cadascuna de
les tasques i la seva organització, primer a través d’una visió general i després de forma
més detallada.
3.2.1. Tasques
1.- Anàlisi de requeriments
Estudi dels requeriments
Anàlisi de les necessitats que ha de cobrir l’aplicació.
Inici: 5-11-2007
Fi:
7-11-2007
Esforç: 3 dies

2.- Disseny i codificació bàsica de la Interfície d’Usuari
1r Increment
Disseny Interfície d’Usuari
Elaboració de la interfície d’usuari
Inici: 8-11-2007
Fi: 12-11-2007
Esforç: 3 dies
Implementació funcions bàsiques de la interfície d’usuari
Codificació de la interfície d’usuari per garantir la navegabilitat entre les
diferents pantalles.
Inici: 13-11-2007
Fi: 19-12-2007
Esforç: 25 dies
Revisió Interfície d’Usuari
Comprovacions per garantir que les pantalles de la interfície d’usuari són
correctes.
Inici: 20-12-2007
Fi: 28-12-2007
Esforç: 5 dies
Reunió amb el professor
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2n Increment
Disseny Base de Dades
Elaboració de la base de dades.
Inici: 2-1-2008
Fi: 3-1-2008
Esforç: 2 dies
Implementació funcions bàsiques per connectar l’aplicació amb la base de dades
Codificació de les funcions necessàries per connectar l’aplicació amb la base de
dades.
Inici: 4-1-2008
Fi: 7-2-2008
Esforç: 25 dies
Revisió Base de Dades i funcions connexió
Comprovacions per garantir que la base de dades i les connexions a aquesta són
correctes i que funcionen correctament.
Inici: 8-2-2008
Fi: 14-2-2008
Esforç: 5 dies
Reunió amb el professor

3r Increment
Especificació de les funcions específiques de l’aplicació
Definició de les funcions específiques necessàries per al correcte funcionament.
Inici: 18-2-2008
Fi: 21-2-2008
Esforç: 4 dies
Implementació funcions específiques
Codificació de les funcions específiques necessàries per complir els
requeriments.
Inici: 22-2-2008
Fi: 21-4-2008
Esforç: 40 dies
Revisió funcions específiques
Comprovacions per garantir que les funcions són les adequades i que funcionen
correctament.
Inici: 22-4-2008
Fi: 7-5-2008
Esforç: 10 dies
Reunió amb el professor
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3.- Documentació
Realització de la documentació
Elaboració de la documentació del projecte.
Inici: 9-5-2008
Fi: 15-5-2008
Esforç: 5 dies
Revisió de la documentació
Comprovacions per garantir que la documentació és la correcta i està completa.
Inici: 16-5-2008
Fi: 20-5-2008
Esforç: 3 dies
Reunió amb el professor
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3.2.22. Diagramaa de Gantt

Diiagrama 1. Diaagrama de Gan
ntt. Visió Geneeral
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Diagrama 2. Diagrama de Gantt. Novembre

Diagrama 3. Diagrama de Gantt. Novembre - Desembre - Gener
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Diagrama 4. Diagrama de Gantt. Gener – Febrer

Diagrama 5. Diagrama de Gantt. Febrer - Març

24

Diagrama 6. Diagrama de Gantt. Març - Abril – Maig

Diagrama 7. Diagrama de Gantt. Maig - Juny
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4. Gestió del risc
Els riscos són una combinació de restriccions i incertesa existents en tots els projectes.
Aquests riscos es poden eliminar sempre que es redueixi o elimini la incertesa.
Un risc també es pot definir com la possibilitat de sofrir pèrdues, provocant una
disminució de qualitat de l’aplicació, retard en les seves etapes de disseny o
implementació, o causar fallides.
Si coneixem aquests riscos podem arribar a entendre les causes dels problemes de
l’aplicació, per aquest motiu es realitza un pla de reducció i supervisió del risc.
Hi haurà riscos més importants i riscos menys importants, per aquest motiu es dividiran
els riscos en diverses categories segons la importància d’aquests.

4.1. Tipus de riscos
Els riscos que es poden trobar en la realització d’aquest projecte són:
¾ Riscos relacionats amb la mida del programa
L’aplicació desenvolupada no és massa gran com per considerar aquest risc gaire
greu. Encara que com aquest projecte el que pretén és dissenyar un prototip del
que seria el producte final potser que el programa vagi creixent a poc a poc i
això comporti problemes.
¾ Riscos d’errors relacionats amb el client
En el desenvolupament d’un projecte sempre podran aparèixer problemes amb la
comunicació amb el client, ja sigui perquè no té una idea clara del que vol o
perquè a mesura que observa l’evolució del projecte ens demana més
funcionalitats. En aquest cas com el que s’està desenvolupant és un prototip
aquest risc és molt elevat.
¾ Riscos tecnològics
Els requeriments del producte no requereixen una interfície d’usuari especial.
¾ Riscos d’entorn de desenvolupament
Microsoft Visual C# és un llenguatge de desenvolupament conegut, encara que
fins ara havia usat el Microsoft Visual Studio 2005 i ara utilitzo el 2008, en el
qual hi ha novetats que podrien fer-se servir i que millorarien la llegibilitat del
codi, és un risc mínim, però que cal esmentar.
Un altre risc d’aquest tipus, i que en aquest cas si que és important anomenar-lo
és el fet que l’eina Crystal Reports integrada en el Microsoft Visual Studio
Professional 2008 és totalment desconeguda per mi i encara que en l’aplicació
no és generen gaires informes m’ha donat molts problemes a l’hora de
dissenyar-los perquè els resultats que n’obtenia no eren els desitjats.
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Amb la base de dades el risc és mínim, ja que el llenguatge MySQL ha estat usat
en diferents etapes de la meva formació.
En el cas que els usuaris tinguessin algun problema a l’hora d’usar el programa,
s’ha dissenyat un manual d’usuari (veure Annex 1) per pal·liar qualsevol dubte
que els pugui sorgir.

4.2. Estimació del risc
L’estimació té l’objectiu de mesurar quines són les possibilitats de que un risc aparegui
en un projecte i quines conseqüències comportaria en cas de que aparegués.
Per fer-ho, es disposa d’una taula, anomenada taula de riscos, on es mostra una llista
amb tots els riscos, se li dóna una categoria a cadascun i finalment es valora la
probabilitat de que cada risc aparegui.
El impacte de la taula de riscos està basat a partir de la següent taula:
Valor
1
2
3
4

Impacte
Catastròfic
Crític
Marginal
Despreciable

Taula 4. Valoració del risc segons el seu valor

Per trobar el valor total dels diferents riscos, el que s’ha fet es multiplicar la probabilitat
per 10 i finalment dividir aquest resultat parcial entre el valor del impacte:
Valor del risc = ( probabilitat * 10 ) / valor impacte
Valor
0-1
2-4
5-7
8 - 10

Resultat
Despreciable
Marginal
Crític
Catastròfic

Taula 5. Valoració final del risc
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A continuació es mostra la taula de riscos aplicada al projecte en la que podem veure els
diferents tipus de riscos, la probabilitat que tenen d’aparèixer, el impacte que pot
provocar, i finalment el valor total del risc segons la fórmula esmentada abans.
Risc
Absència en un moment puntual
Pèrdua total o parcial del projecte
Desconeixement de les eines de treball
Canvi de requeriments a mig projecte
Baixa permanent
Mala comunicació amb el client
Poca reutilització del software
La tecnologia no arriba a les expectatives
Software i/o documentació incomplerts

Probabilitat
70%
20%
10%
90%
5%
70%
20%
5%
10%

Impacte
4
1
2
2
2
2
3
4
2

Valor
7/4 = 1,75
2/1 = 2
1/2 = 0,5
9/2 = 4,5
0,5/2 = 0,25
7/2 = 3,5
2/3 = 0,67
0,5/4 = 0,125
1/2 = 0,5

Taula 6. Riscos del projecte

Com es pot observar en la Taula 6, els riscos més importants que es poden produir són
el de canvi de requeriments a mig projecte amb un valor de 4,5 i el de mala comunicació
amb el client amb un valor de 3,5 que alhora són els que tenen més impacte, ja que són
considerats com crítics la qual cosa significa que són riscos que s’han de tenir en
compte perquè són molt importants.
També dir que aquests riscos ja s’han sofert durant la realització del programa.
La resta de riscos no són massa importants, a més tots seran esmentats a continuació per
detallar el pla de reducció, el pla de supervisió i la gestió del risc.

28

4.3. Pla de reducció, pla de supervisió i gestió del risc
A continuació s’enumeren els plans per reduir els possibles riscos que poden aparèixer,
els plans de supervisió per comprovar que s’estan aplicant els plans de reducció i la
gestió dels riscos per controlar aquells que apareguin.
4.3.1. Pla de reducció del risc
¾ Pèrdua total o parcial del projecte
Per reduir aquest risc, es faran còpies de seguretat de tot el que es va creant, i es
guardaran en diferents dispositius a la vegada
¾ Desconeixement de les eines de treball
Abans d’usar Crystal Reports en el projecte, s’han fet proves per adquirir els
coneixements necessaris pel posterior ús.
¾ Canvi de requeriments a mig projecte
Com que els requeriments poden anar canviant a mesura que el projecte pren
forma, s’intentarà fer reunions periòdiques amb el client de manera que no
s’hagin de fer excessives modificacions del que és tingui a cada moment.
¾ Baixa permanent
Encara que és poc probable, en cas que succeís, la realització del projecte és
veuria afectada, retardant-se un temps que seria comunicat als afectats.
¾ Mala comunicació amb el client
Sempre s’ha d’intentar parlar amb el client i concretar els requeriments i
funcionalitats de l’aplicació quan faci falta per saber que vol realment, i crear un
programa que s’adapti a les seves necessitats. Per aquest motiu s’intentaran fer
reunions periòdiques amb l’empresa per intentar mantenir una bona comunicació
amb aquesta.
¾ Poca reutilització del software
El software utilitzat per desenvolupar el programa (veure capítol 2.4. Software
utilitzat per al desenvolupament de l’aplicació i de la documentació) segueix el
model de programació orientada a objectes i l’ús de l’arquitectura de tres capes
(veure capítol 6.5. Utilització de l’arquitectura de 3 capes) fan que s’obtingui
una gran flexibilitat a l’hora de reutilitzar codi, la qual cosa reduirà el risc.
¾ La tecnologia no arriba a les expectatives
Per reduir aquest risc, es pot fer ús de la pàgina web de Microsoft on els
whitepapers, que són arxius i exemples amb la seva respectiva documentació,
ens mostren les possibilitats de la tecnologia emprada.
¾ Software i/o documentació incomplerts
S’anirà comprovant que el software i/o la documentació feta fins aquell moment
estigui completa.
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4.3.2. Pla de supervisió del risc
¾ Pèrdua total o parcial del projecte
Cada dues setmanes es comprovarà que les còpies emmagatzemades amb
anterioritat del que es va realitzant segueixin emmagatzemades en els diferents
dispositius i que el seu contingut és el correcte.
¾ Desconeixement de les eines de treball
A mesura que es va desenvolupant el projecte i es fa necessari l’ús de Crystal
Reports per la inclusió d’informes es comprova que la preparació prèvia sorgeix
efecte.
¾ Canvi de requeriments a mig projecte
Abans d’afegir noves funcionalitats es comprovarà que es compleixen els
requeriments demanats fins al moment.
¾ Baixa permanent
El projecte va avançant i aquest risc no sembla que hagi d’aparèixer.
¾ Mala comunicació amb el client
S’intenta tenir una comunicació constant durant el desenvolupament del
projecte.
¾ Poca reutilització del software
Encara que les eines utilitzades tenen una gran flexibilitat a l’hora de reutilitzar
el codi, cada cop que s’afegeixi o modifiqui una funcionalitat es comprovarà si
ja existeixen funcionalitats que puguin agilitzar-la, i per tant, pugin ser usades en
el seu desenvolupament
¾ La tecnologia no arriba a les expectatives
A mesura que es desenvolupa el programa es fa factible el fet que la tecnologia
compleix les expectatives inicials.
¾ Software i/o documentació incomplerts
Es realitzaran les comprovacions i proves necessàries per verificar que els
requeriments demanats estan complerts i la documentació és la demanada.
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4.3.3. Gestió del risc
¾ Pèrdua total o parcial del projecte
Si es produeix aquest risc es recorrerà a la recuperació de la última còpia
emmagatzemada del document perdut.
¾ Desconeixement de les eines de treball
Si en algun moment es tenen dubtes sobre com emprar les eines de treball es farà
ús dels manuals i de les diverses ajudes existents.
¾ Canvi de requeriments a mig projecte
Si és necessari, es faran els canvis pertinents a les noves necessitats de l’usuari.
¾ Baixa permanent
Si és produeix, s’ajornarien les dates establertes.
¾ Mala comunicació amb el client
Quan apareguin senyals que ho confirmin, s’intentaria establir una data de
reunió el més aviat possible per solucionar les diferències entre el projecte
desenvolupat fins al moment i els requeriments actuals del client.
¾ Poca reutilització del software
Per reutilitzar codi que fins al moment es repeteix al llarg del projecte es crearan
nous mètodes que continguin aquest codi repetit i que seran cridats per aquells
que ho necessitin en comptes de repetir de nou el codi.
¾ La tecnologia no arriba a les expectatives
Es farà ús dels whitepapers per revisar quines són les possibilitats que ens
ofereix la tecnologia usada.
¾ Software i/o documentació incomplerts
Es completarà la documentació i/o software que sigui necessari.
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5. Gestió de la
configuració
5.1. Introducció
La gestió de la configuració ens dóna un mecanisme per identificar, organitzar i
controlar les modificacions que pateixen els documents i el programari.
5.1.1. Propòsits i objectius del document
Dins del projecte es troba la necessitat d’incloure un apartat dedicat a la gestió de la
configuració.
Durant la realització del projecte, degut a canvis de requisits o simplement errors, es
quasi inevitable fer canvis, és per aquest motiu que es fa necessari portar un control
d’aquests canvis realitzats, per tal de garantir que no es faran canvis de manera
incontrolada.
Aquest apartat ajudarà d’alguna manera a anar fent el manteniment del projecte,
valorant el impacte dels canvis que s’aniran fent fins a l’obtenció de la versió final, per
a que d’aquesta manera es pugui anar perfilant la correctesa del projecte i documentar
els canvis que aniré fent.
Per tal d’anar fent aquesta tasca, cada vegada que es detecta un error o una modificació
s’afegirà una nova entrada al document utilitzat per realitzar aquest control perquè
d’aquesta manera els canvis quedin documentats i s’aconsegueixi una bona gestió.
L’únic o principal objectiu de fer aquesta tasca és la de garantir l’efectivitat del projecte
final.

5.2. Gestió dels canvis
Per a controlar els canvis que s’han anat realitzant durant el desenvolupament del
projecte s’ha usat un full Excel (veure Figura 2) que he compartit a través d’una pàgina
d’Internet amb el Jordi.
En aquest full hem anant anotant les tasques que s’havien de realitzar. Per cada tasca
s’especifica:
¾ La data en que s’anota,
¾ El tipus de tasca que és,
¾ La prioritat de la tasca,
¾ Una breu descripció del que s’ha de fer,
¾ L’estat en que es troba la tasca en aquell moment, i
¾ Si ha estat comprovada ja la tasca.
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Figura 2. Gestió canvis

5.3. Graf d’evolució
A continuació s’especifiquen les característiques principals que defineix cadascuna de
les versions desenvolupades al llarg del projecte.
¾ Versió 1.0: l’aplicació es connecta/desconnecta amb la base de dades.
¾ Versió 1.1: l’aplicació usa autenticació.
¾ Versió 1.2: l’usuari pot emmagatzemar les bases de dades
o Versió 1.2.1: s’han d’emplenar tots els camps requerits.
o Versió 1.2.2: hi ha distinció entre camps obligatoris d’emplenar i camps
opcionals, que depenen del tipus de base de dades seleccionat.
¾ Versió 1.3: l’usuari pot establir les relacions
o Versió 1.3.1: l’aplicació controla que hi hagi tants camps claus com
taules emmagatzemades que tenen alguna relació.
o Versió 1.3.2: els camps claus de les taules es mostren ombrejats.
¾ Versió 1.4: l’aplicació tracta els diferents tipus de bases de dades
o Versió 1.4.1: no tracta les bases de dades Access.
o Versió 1.4.2: tracta les bases de dades Access.
¾ Versió 1.5: l’aplicació genera els resultats segons les relacions establertes entre
les bases de dades emmagatzemades.
o Versió 1.5.1: l’aplicació mostra els resultats en una taula resum.
o Versió 1.5.2: l’aplicació permet generar un informe dels resultats perquè
l’usuari els pugui imprimir amb el format que desitgi.
¾ Versió 1.6: l’aplicació permet enviar un correu electrònic amb l’informe de
resultats al responsable de la base de dades.
¾ Versió 1.7: l’aplicació emmagatzema els errors que es van produint.
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1.0

1.1

1.2.2

1.2.1

1.2

1.3

1.4.2

1.4.1

1.3.1

1.3.2

1.5.1

1.5.2

1.4

1.5

1.6

1.7

Diagrama 8. Graf d'evolució
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6. Disseny de l’aplicació
6.1. Model de procés utilitzat
Hi ha molts tipus de models de procés, però he escollit el model de procés evolutiu
incremental perquè possibilita realitzar canvis a l’aplicació a mesura que els
requeriments inicials vagin canviant durant l’etapa de creació del software, la qual cosa
ha succeït durant el desenvolupament del software.
En el següent diagrama es mostra de forma gràfica com es desenvolupa el model
incremental:
Increment 1
Anàlisi

Disseny

Proves

Codificació

Entrega del
Increment 1

Increment 2
Anàlisi

Disseny

Codificació

Proves

Entrega del
Increment 2

Increment 3
Anàlisi

Disseny

Codificació

Proves

Entrega del
Increment 3
Diagrama 9. Model de procés incremental

El model incremental aplica seqüències lineals de diferents etapes com són l’anàlisi, el
disseny, la codificació i les proves, fent un increment al final de la seqüència. Cada
increment afegeix una funcionalitat més correcta o més sofisticada que en l’anterior. Els
primers increments són els que contenen les funcionalitats bàsiques i/o importants de
l’aplicació, i a mesura que anem incrementant les seqüències, es faran funcions més
complexes.
El Diagrama 9 mostra els increments que es porten a terme en la realització del projecte.
El primer increment correspon al disseny i codificació bàsica de les pantalles. D’aquesta
manera es realitza l’estructura i disseny general del programa permetent la navegabilitat
entre les diferents pantalles.
El segon increment correspon al disseny de la base de dades, a la codificació de les
funcionalitats necessàries perquè el programa es pugui connectar amb aquesta, i a la
codificació de funcionalitats bàsiques de consulta per obtenir-ne algunes de les dades.
I finalment, el tercer increment correspon a la implementació de les funcionalitats
específiques restants i a l’ampliació de les funcionalitats bàsiques realitzades als
increments anteriors perquè aquestes siguin més efectives i correctes.
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6.2. Diagrama de context
El diagrama de context ens mostra els inputs que l’usuari introduirà a l’aplicació i els
outputs que en rebrà.

Base de dades
Aplicació

Informes de
coherència

Regles

Figura 3. Diagrama de context

Com mostra el diagrama anterior, l’usuari que interacciona amb l’aplicació hi introduirà
informació sobre les Base de dades que vol comprovar i sobre les Regles que s’hauran
de complir entre les bases de dades introduïdes i n’obtindrà Informes de coherència que
l’informaran sobre els resultats obtinguts d’aplicar les regles sobre les bases de dades
especificades.
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6.3. Plataforma de desenvolupament
La plataforma de desenvolupament ajuda al programador a realitzar l’aplicació a través
d’un entorn de programació. Per aquest projecte s’ha utilitzat l’entorn de programació
Visual Studio .NET 2008. És una molt bona plataforma per a realitzar aplicacions, ja
que té una interfície clara i usable, i a més, té moltes ajudes per a l’usuari per a facilitar
la introducció de codi i disseny de formularis.

Figura 4. Entorn de desenvolupament Visual Studio .NET 2008

Aquest entorn s’instal·la juntament amb el Framework .NET 3.5 i el Crystal Reports
10.5.0.0. El Framework és de gran utilitat en el moment d’accedir a la base de dades, ja
que té varis components molt interessants per a facilitar la feina i poder tenir gran
flexibilitat a l’hora d’obtenir i mostrar dades. Per una altra part, el Crystal Reports ens
ajuda a realitzar els informes i poder-los mostrar per pantalla amb un visualitzador, el
qual també té una funcionalitat d’exportar a altres formats com el PDF, o la possibilitat
d’imprimir-los.
Entre altres funcionalitats interessants, el Visual Studio també té un generador
d’instal·ladors, que permet d’una manera ràpida crear un instal·lador de la teva aplicació
agregant tots els arxius necessaris dins, i podent crear també, accessos directes a
l’escriptori de Windows i al menú Inici de Windows.
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6.4. Llenguatge de programació C#
A continuació es detallen els aspectes més rellevants del llenguatge de programació
utilitzat: C#.
6.4.1. Breu introducció a C#
C# és un llenguatge de programació orientant a objectes desenvolupat i estandarditzat
per Microsoft com a part de la seva plataforma .NET, que després va ser aprovat com un
estàndard per part de la ECMA i ISO.
La seva sintaxis bàsica deriva de C/C++, i utilitza el model d’objectes de la plataforma
.NET, el qual és similar al de Java, encara que inclou millores derivades d’altres
llenguatges (com Delphi). C# va ser dissenyat per combinar el control a baix nivell de
llenguatges com C i la velocitat de programació de llenguatges com Visual Basic.
Com a curiositat, dir que el símbol # ve de sobreposar “++” sobre “++” i eliminar les
separacions, indicant així la seva descendència de C++.

6.4.2. Motiu de l’elecció d’aquest llenguatge
C# és un llenguatge fàcil per treballar, de fet, per aquest motiu va ser creat, ja que per
exemple elimina l’ús d’apuntadors quan accedim a una direcció de memòria, creant
només referències a objectes. També és un llenguatge orientat totalment a objectes, el
que implica la necessitat d’estructurar correctament l’aplicació.
A més, i com a motiu principal, l’empresa Argal volia que s’usés aquest llenguatge ja
que utilitzen una altra aplicació desenvolupada amb aquest llenguatge, i perquè és el
llenguatge al que volen anar migrant amb el temps.

6.4.3. Característiques principals de C#
Les principals característiques d’aquest llenguatge són:
¾ Modernitat: C# incorpora al propi llenguatge elements que a la llarga han
demostrat ser molt útils per al desenvolupament d’aplicacions, i que en altres
llenguatges com C++ es tenen que simular, com el tipus bàsic decimal, o la
inclusió de la instrucció foreach que permet recórrer col·leccions amb facilitat, o
com el tipus String per representar cadenes.
¾ Orientat a objectes: A diferència de C++, la orientació a objectes de C# és més
pura, ja que no admet ni funcions ni variables globals, sinó que tot el codi i
dades han de definir-se dins de definicions de tipus de dades, el que redueix
problemes per conflictes de noms i facilitat legítima del codi. C# també suporta
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totes les característiques del paradigma de la programació orientada a objectes,
com la encapsulació, la herència i el polimorfisme.
¾ Orientat a components: C# inclou elements propis de disseny de components
que altres llenguatges han de simular mitjançant construccions més o menys
complexes. La sintaxis de C# permet definir còmodament propietats (similar a
camps d’accés controlat), events (associació controlada de funcions de resposta a
notificacions) i atributs (informació sobre un tipus o els seus membres).
¾ Gestió automàtica de la memòria: Tot llenguatge de .NET té a la seva
disposició el recol·lector de deixalles de CLR (Common Language Runtime).
Això fa que no sigui necessari incloure instruccions de destrucció d’objectes.
¾ Seguretat de tipus de dades: C# inclou mecanismes que permeten assegurar
que els accessos a tipus de dades sempre es realitzen correctament, la qual cosa
evita que es produeixin errors difícils de detectar.
¾ Compatibilitat: C# té total compatibilitat entre COM (Component Object
Model) i la plataforma per la integració de codi existent. També és compatible
amb XML (eXtensible Markup Language) per a la interacció de components
basats en tecnologia web.
¾ Control de versions: C# té la capacitat per al control de versions i facilita així
la seva administració i implementació.

6.5. Utilització de l’arquitectura de 3 capes
A continuació es detallen els aspectes més rellevants de l’arquitectura utilitzada.
6.5.1. Introducció a l’arquitectura de 3 capes
Fa anys, en un mateix bloc es construïa tota l’aplicació, és a dir, les interfícies d’usuari,
el codi de tot el programa i la informació emmagatzemada estava en un mateix bloc.
Aquesta manera d’estructurar els programes s’anomena arquitectura d’una capa.
Es va pensar en com separar la capa de dades de la capa d’usuari o presentació. La idea
era que en el cas d’haver de modificar una part del codi, no s’hagués de modificar tota,
sinó una petita part, donant així més flexibilitat i reutilització a l’aplicació que s’estava
realitzant. Apareixia l’arquitectura de dues capes.
El fet és que les aplicacions cada cop són més extenses i es necessita encara més
flexibilitat i reutilització del codi del que pot oferir una arquitectura de dues capes. Per
aquest motiu va sorgir la tercera capa, la capa de negoci, que separa la capa de dades de
la capa de presentació.
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Amb l’arquitectura de tres capes es poden fer programes cada cop més grans sense tenir
la necessitat de modificar grans parts de codi en el moment d’afegir o treure
funcionalitats. Avui en dia aquesta arquitectura encara és un referent per aplicacions
d’escriptori.

6.5.2. Arquitectura de 3 capes en l’aplicació
L’arquitectura usada en la meva aplicació serà l’arquitectura de tres capes ja que ofereix
múltiples avantatges entre les quals destacar el fet de poder realitzar manteniments de
l’aplicació de forma senzilla, ràpida i eficient
L’arquitectura de 3 capes està formada per tres capes o nivells:
¾ La capa de presentació és la capa mitjançant la qual l’usuari interacciona amb el
programa, i li dóna ordres perquè aquest realitzi les tasques corresponents, a
través de botons normalment, per finalment obtenir les dades desitjades.
Aquesta capa només es comunica amb la capa de negoci.
¾ La capa de negoci conté totes les classes que utilitza l’aplicació.
Es comunica amb la capa de presentació per rebre ordres de l’usuari i poder-li
enviar els resultats corresponents.
També es comunica amb la capa de dades per fer les peticions d’obtenció de
dades necessàries per poder respondre a l’usuari.
¾ La capa de dades és la capa que s’encarrega d’establir connexions amb el
servidor de base de dades, en aquest cas amb el servidor de MySQL, i enviar les
consultes al gestor perquè aquest les processi i retorni les dades de la consulta.
Un cop la capa de dades obté la informació que li ha enviat la base de dades, les
retorna a la capa de negoci, la qual les processa i les envia a la capa de
presentació perquè siguin mostrades a l’usuari.

A continuació es mostra un exemple de l’ús de l’arquitectura de 3 capes en la meva
aplicació per tal de fer més entenedora l’explicació anterior.
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Primera cap
pa. Presentació
L’u
usuari interacttua amb la
intterfície del proograma i enviaa
ord
dres a través dels
d botons.

Segona caapa. Negoci

Infformes
L’’objecte Inform
mes rep l’ordrre
dee crear l’inform
me detallat deels
resultats. Envia la consulta dee les
daades a la capa de dades perqquè
li retorni els ressultats guardatts en
la base de dadess.

BD Salida

Tercera caapa. Dades
L’’objecte BD Salida rep la
peetició i retornaa a l’objecte
Informes les daddes dels resulttats
ue es troben em
mmagatzematts
qu
físsicament en laa base de dadees.

Figura 5.. Arquitectura de 3 capes en l'aplicació
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En l’exemple utilitzat per mostrar gràficament l’arquitectura el que es porta a terme en
cada capa és:
¾ En la capa de Presentació: es mostren a través de la interfície els resultats
obtinguts d’aplicar les regles de forma resumida. L’usuari pot veure els resultats
de forma detallada pitjant el botó Mostrar Informe.
L’usuari pitja el botó Mostrar informe El programa envia l’ordre de crear
l’informe detallat a l’objecte Informes.
¾ En la capa de Negoci: l’objecte Informes necessita saber quins són els resultats
obtinguts d’aplicar les regles. Envia a l’objecte BD Salida la petició de consulta
dels resultats emmagatzemats.
¾ En la capa de Dades: l’objecte BD Salida rep la petició de consulta. Estableix
una connexió amb el servidor de base de dades, en aquest cas MySQL, per
enviar-hi la instrucció SQL amb les dades corresponents, la qual retorna tota la
informació requerida.
L’objecte BD Salida envia la informació demanada i l’estat resultant d’efectuar
l’operació, sent aquesta informació i aquest estat els que informaran a l’objecte
Informes si s’han obtingut els resultats correctament, o en cas contrari, s’ha
produït un error i les dades no han pogut ser consultades.
¾ En la capa de Negoci: s’esperarà a rebre la informació necessària i l’estat
resultant de l’ordre donada. Quan és rep la informació es genera l’informe.
¾ En la capa de Presentació: s’esperarà a que l’objecte Informes hagi generat
l’informe dels resultats per poder-lo mostrar a l’usuari.
Utilitzant l’arquitectura de 3 capes, en el cas de que, per posar un exemple, s’hagués de
canviar en un futur de base de dades la única capa que s’hauria de modificar seria la
tercera capa, la capa de dades, modificant només una petita part del codi per adaptar el
programa a la nova base de dades, per tant, el codi modificat seria molt inferior que si
s’estigués usant només una capa, la qual cosa comporta un estalvi important de temps.
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6.5.3. Diagrama de classes de l’aplicació
A continuació es mostra el diagrama de classes de l’aplicació on es diferencia
l’arquitectura de tres capes tractada en l’apartat anterior.

Diagrama 10. Diagrama de classes de l'aplicació. Part 1
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Diagrama 11. Diagrama de classes de l'aplicació. Part 2

En la capa de presentació s’hi distingeixen els formularis existents, és a dir, cadascuna
de les pantalles amb les que interactua l’usuari, entre les quals es troben la finestra de
Login o la pantalla General.
En la capa de negoci hi ha les classes que s’usen d’intermediàries entre la capa de
presentació i la capa de dades com poden ser la classe Encriptación o la classe Informes.
En la capa de dades trobem la classes BDSalida que és l’encarregada d’establir les
connexions amb la base de dades i enviar les consultes MySQL perquè el gestor les
processi i retorni la informació desitjada.
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6.6. Patrons de disseny usats en el programa
En la realització del programa va sorgir un problema durant la implementació del codi,
ja conegut per l’experiència en C#.
El problema era que es volia accedir a un mateix objecte en concret des de diferents
parts del programa però aquest sempre havia de ser el mateix i no ho era ja que,
normalment, cada cop que es vol fer ús de les funcionalitats d’un tipus d’objecte, se’n
crea un de nou, anomenat instància d’una classe, i després es criden les funcions
d’aquesta instància, o s’accedeix als seus atributs. Però com en aquest cas volem que la
instància de l’objecte sigui sempre la mateixa i s’hi pugui accedir des de qualsevol part
del programa solament s’haurà de tenir una única instància de l’objecte en qüestió
durant tot el funcionament del programa.
En la programació orientada a objectes no es pot accedir directament als atributs d’una
instància creada des d’una altra classe, per tant, per resoldre aquest problema s’ha
utilitzat un patró GoF anomenat patró Singleton.
6.6.1. Patró Singleton
El patró Singleton garanteix que sols es creï una instància per la classe desitjada i
assegura l’accés a aquesta única instància des de qualsevol part del programa.
A continuació es mostra el diagrama UML (Unified Modeling Language) del patró
Singleton per poder entendre i definir millor després les seves característiques
importants.

El patró Singleton ens ofereix un atribut i un mètode fonamentals. Disposa d’un atribut
instància i una operació que simplement retorna aquest única instància.
Un avantatge important que té és que no cal declarar en el codi variables globals per
accedir a objectes globals com són les altres classes i/o interfícies, reduint d’aquesta
manera l’espai de noms considerablement.
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Una de les classes on s’usa el patró Singleton és la classe General, la qual és de la capa
de presentació i la part del codi que fa referència a aquest patró és la següent:
//Patró Singleton
//inicialització de l’únic atribut estàtic
private static General instance = null;
//operació del patró singleton
public static General Instancia
{
get
{
if (instance == null)
instance = new General();
return instance;
}
}

Com bé mostra el codi, al cridar l’operació estàtica Instancia, ens retorna la variable
instance. Si és el primer cop, la variable instance deixarà d’estar apuntant a un objecte
null i es crearà una nova instància de la classe General, que serà la que se’ns retornarà.
La següent vegada que es cridi a l’operació Instancia, se’ns retornarà la instance creada
en la crida anterior. És aquest fet, el que fa que es pugui cridar a l’operació Instancia
des de qualsevol part del programa, perquè si la instància no està creada, la crearà i si ja
ho està s’hi farà referència.
Es pot accedir a la instància de General des de qualsevol part del programa utilitzant la
següent instrucció:
General.Instancia.mostrarFormConfigurarBD();
Sent cridat en aquest cas el mètode mostrarFormConfigurarBD() que ens mostraria el
formulari ConfigurarBD.
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6.7. Disseny i estructuració de les pantalles
A continuació s’explica com es troben dissenyades les pantalles. S’ha tingut en compte
que els usuaris del programa tenen un nivell mitjà d’informàtica i que el fet de canviar
constantment d’una pantalla a una altra pot arribar a fer que l’usuari deixi de saber on es
troba realment. S’han dissenyat pantalles que siguin el més clares i usables possibles
perquè l’usuari realitzi les tasques sense dificultats.
Les pantalles poden ser de diferents tipus:
¾ Pantalla principal (pantalla General)
¾ Pantalles incrustades
¾ Finestres

6.7.1. Pantalla principal
La pantalla principal és la primera que es mostra al executar el programa. Com que el
programa és multi usuari i té un cert nivell de seguretat, abans de poder interaccionar
amb la pantalla principal és necessari autenticar-se en una finestra anomenada Login de
la que se’n parlarà més endavant (capítol 6.7.3. Finestres)

Figura 6. Pantalla principal abans d'autenticar-se
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Figura 7. Pantalla principal un cop autenticat

Com es pot observar en les imatges anteriors, destacar que en aquesta pantalla és mostra
el nom del programa, l’usuari amb el que ens hem loguejat i, a la part dreta, un
indicador per informar a l’usuari de l’estat amb el servidor. Aquest indicatiu intenta ser
el més intuïtiu possible de la següent manera:
Gris, indicant que no hi ha activitat entre el programa i el servidor.
Verd, indicant que hi ha activitat entre el programa i el servidor, ja sigui
enviant o rebent dades.
Vermell, indicant que s’ha produït un error amb la connexió al servidor.

La pantalla principal també compta amb un menú al centre de la pantalla, en forma de
botons i un text informatiu sobre les connexions amb les bases de dades agregades.
Aquestes opcions, un cop s’hagi obert una altra finestra queden ocultes de manera que
també estan incloses en el menú superior, així, s’obrin les pantalles que s’obrin sempre
es trobarà visible. Els avantatges principals d’incloure totes les opcions en el menú
superior són:
- Les opcions es troben totes centralitzades en un mateix lloc.
- Sempre estan accessibles i visibles per l’usuari.
- És un menú estàndard
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Pel que fa al text informatiu, que mostra a l’usuari l’estat en que es troben les bases de
dades que ha agregat al programa, els missatges que pot mostrar són:
¾
Informa a l’usuari que encara no ha afegit cap base de dades.
¾
Informa a l’usuari que les connexions a les base de dades introduïdes són
correctes.
¾
Informa a l’usuari que s’ha produït algun error a l’hora de connectar-se amb
les bases de dades vinculades al programa.

El fons de la pantalla principal conté el logotip de l’empresa a la que va dirigit el
programa amb un grau d’opacitat molt baix.

6.7.2. Pantalles incrustades
Les pantalles incrustades no es veuen com a nous formularis ja que se sobreposen a la
pantalla principal i utilitzen tota la zona de treball d’aquesta.
Les pantalles incrustades del projecte són ConfigurarBD, EditarRegles i InformeRegles.
Són pantalles incrustades perquè totes elles mostren alguna taula a l’usuari, i aquestes
poden arribar a tenir una mida considerable, de manera que hem d’aprofitar el màxim
espai possible, sempre que es pugui, per fer més còmoda la lectura de la taula.
Com que el menú superior de la pantalla principal és visible sempre, hi ha la possibilitat
d’obrir una nova pantalla sense haver tancat la pantalla actual, si això succeeix, s’obre la
nova pantalla desitjada per davant de totes les altres, i la última que s’estava usant
quedarà oculta, sense tancar-se i mantenint així la informació que en aquell moment
s’estava mostrant.
Utilitzant aquesta forma d’obrir i tancar pantalles, al final en tindrem vàries obertes, en
diferents capes, i a la part de dalt es mostra la pantalla activa en la qual estem treballant
actualment. Així per exemple, si tenim tres pantalles obertes, anomenades A, B i C, sent
B la pantalla activa, quan s’intenta tornar a la pantalla A, aquesta seguirà amb el estat
amb que es trobava l’últim cop, la qual cosa comporta que l’usuari pugui canviar de
manera ràpida entre pantalles, mantenint la informació intacta.
L’únic cas en que una pantalla no activa pot canviar la informació que es mostra és en el
moment en que en una altra pantalla es modifiqui algun registre i comporti actualitzar
automàticament les taules d’altres pantalles que puguin estar relacionades.
A continuació es detallen les pantalles incrustades del projecte.
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6.7.2.1. Pantalla incrustada de Configuració de bases de dades
La funcionalitat principal de la pantalla de Configuració de bases de dades és tractar la
informació referent a les bases de dades que l’usuari vol comprovar.
Aquesta pantalla mostra en una taula les bases de dades emmagatzemades i tres botons
que permeten a l’usuari afegir, modificar o eliminar bases de dades (veure Figura 8).

Figura 8. Pantalla Configurar Base de Dades inicial

Com es pot veure en la figura anterior, hi ha un espai considerable buit. Aquest espai es
reserva perquè en el moment que l’usuari desitgi afegir o modificar una base de dades,
serà en aquest espai on se li mostrarà els camps que s’han d’omplir, en el cas d’afegirne una de nova, o se li mostrarà els camps actuals de la base de dades que es vol
modificar.
A continuació és mostra un exemple de la informació mostrada en el cas de voler
modificar una base de dades ja emmagatzemada.
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Figura 9. Pantalla Configurar Base de Dades. Modificant bd

Com es pot veure en la figura anterior, a la part inferior dreta hi ha un botó per tancar la
pantalla. Aquest botó té la mateixa ubicació en totes les pantalles per mantenir una
relació coherent.
Destacar que l’usuari ha d’emplenar sempre els camps obligatoris. Si no ho fa es
mostren de la següent manera, per exemple, al no especificar un nom per la base de
dades:

Figura 10. Camps obligatoris no emplenats

També dir que no poden existir dues bases de dades amb el mateix nom, de manera que
si l’usuari intenta afegir una base de dades i el nom d’aquesta ja existeix se li notificarà
com es mostra en la figura següent:

Figura 11. Camp obligatori ja existent
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De vegades, segons el proveïdor que s’usi hi haurà camps opcionals que s’hauran
d’emplenar obligatòriament, com per exemple, si es vol afegir una base de dades
Access, la ruta que normalment és un camp opcional, passarà a ser un camp obligatori,
com es mostra en la següent figura:

Figura 12. Camps opcionals són obligatoris

Fins ara s’ha mostrar la informació que veu l’usuari a l’hora d’afegir una nova base de
dades i a l’hora de modificar-la. En el cas de voler eliminar-ne una, el que se li mostra a
l’usuari és un missatge perquè confirmi si realment vol eliminar la base de dades
seleccionada en la taula.

Figura 13. Eliminant bd seleccionada

Després de fer qualsevol de les operacions permeses, la informació de la taula
s’actualitzarà automàticament i es mostrarà un missatge a l’usuari indicant el resultat de
l’acció realitzada. En el cas d’haver afegit una nova base de dades el resultat seria el
següent:
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Figura 14. Pantalla resultant després d'afegir una nova base de dades

6.7.2.2. Pantalla incrustada d’Edició de relacions
La funcionalitat principal de la pantalla d’Edició de Relacions és tractar la informació
referent a les relacions que l’usuari estableix entre les diferents base de dades que ha
hagut d’introduir amb anterioritat.
Aquesta pantalla mostra en una taula les relacions emmagatzemades i tres botons que
permeten a l’usuari afegir, modificar o eliminar relacions. A més, com en el cas de la
pantalla de configurar les bases de dades, aquesta també conté un espai buit per mostrar
la informació a l’hora de afegir o modificar relacions (veure Figura 15).
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Figura 15. Pantalla Edició de Relacions inicial

La informació que és mostra en la taula per a cada relació és:
¾ Nom de la base de dades, de la taula i del camp del primer element de la relació.
¾ Nom de la base de dades, de la taula i del camp del segon element de la relació.
¾ Comentari de la relació. És opcional.
¾ Comentari de la regla a aplicar. Explicació resumida d’alguna de les opcions que
ha escollit l’usuari, que ha de complir la relació.
¾ Estat, que indica com de crític és que no es compleixi la relació a la que hi fa
referència.
Quan l’usuari afegeixi una relació ha d’escollir una sèrie d’opcions perquè el programa
pugui fer posteriorment les comprovacions pertinents. La informació que l’usuari veurà
a l’hora d’introduir una nova relació és la següent:
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Figura 16. Afegint nova relació

L’usuari ha d’escollir, el nom de les bases de dades de la relació. Quan n’hagi escollit
una, es carregaran les taules existents d’aquesta en la llista corresponent. Un cop
escollida la taula, els camps d’aquesta es carregaran també en la llista corresponent, de
manera que l’usuari només hagi de triar els camps i no els hagi d’escriure, evitant així
possibles errors ortogràfics.
No fa falta dir que s’han de triat les dues bases de dades, una taula d’aquesta i un camp
en concret obligatòriament per poder establir la relació. Si això no es compleix quan
l’usuari vulgui guardar la relació se li assenyalarà com es mostra en la Figura 16 pels
camps del segon element de la relació.
Les opcions que l’usuari ha d’escollir per la relació de les bases de dades són
obligatòries. Aquestes opcions es diferencien segons si tenen a veure amb l’existència
dels valors o amb la comparació d’aquests.
Si parlem de les Regles de Valors l’usuari ha de escollir o no l’opció Existeixen tot dos
valors segons si en les dues bases de dades el camp al que fem referència pot tenir o no
valors nuls.
També es considera una regla de valors, el fet que un camp sigui Camp clau de la taula.
Si es tria aquesta opció la resta d’opcions queden escollides pel programa fent que les
opcions Existeixen tots dos valors i la regla de comparació Iguals totalment quedin
triades i no es puguin modificar. A més, els camps claus quedaran ombrejats amb color
groc quan es mostrin a la taula (veure Figura 17).
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Figura 17. Relació dels camps claus

Després d’haver realitzat una acció, la taula s’actualitza i es mostra un missatge per
informar a l’usuari. Així si hem modificat una relació el resultat serà el següent:

Figura 18. Pantalla resultat després d'afegir una nova relació
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Dir també que, quan es vulgui tancar el formulari, el nombre de camps claus
especificats ha de ser almenys igual al nombre de bases de dades que tenen especificada
alguna relació. En cas que això no es compleixi, el programa no ens deixarà tancar
aquesta pantalla i cada cop que ho intentem, sense haver-ho arreglat abans, ens mostrarà
el següent missatge:

Figura 19. Missatge Revisar Relacions

Pel que fa a les Regles de Comparació, l’usuari pot escollir si els camps seleccionats
han de ser Iguals TOTALMENT, Iguals PARCIALMENT o Diferents. Iguals
parcialment, es refereix al fet que els camps tinguin el mateix valor però que aquest
pugui estar escrit amb majúscules o minúscules independentment.

- Crític +

Tant per les Regles de Valors com per les Regles de Comparació s’ha d’escollir un
Estat, per defecte serà Crític, que indica com de crític és que no es compleixi la relació
a la que hi fa referència. Aquest estat porta associat un color per fer-lo més visible quan
aquest sigui mostrat a l’usuari a través de la taula. Els estats i els colors associats a cada
estat són els següents:
Estat
Crític
Greu
Marginal
Despreciable
Correcte

Color

Taula 7. Estats de criticitat amb els corresponents colors
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6.7.2.3. Pantalla incrustada d’Obtenció de resultats
La funcionalitat principal de la pantalla d’Obtenció de Resultats és mostrar la
informació resultant d’aplicar les relacions especificades a l’usuari d’una manera clara i
concisa.
Aquesta pantalla mostra en una taula els resultats obtinguts segons les relacions
emmagatzemades. Els registres d’aquesta taula és poden filtrar segons l’estat.
En la següent figura es pot veure com es mostren els resultats. En aquest cas concret,
l’usuari no vol que se li mostrin els resultats l’estat del qual sigui Correcte:

Figura 20. Pantalla Obtenció de Resultats inicial. Opció Correcte no escollida.

L’usuari també disposa d’un botó que li permetrà obtenir un informe més detallat dels
resultats obtinguts tenint en compte el filtre actiu i si ho desitja el podrà enviar per
correu.

6.7.3. Finestres
Les finestres són de mides diferents i se sobreposen damunt de la informació que
mostren les pantalles incrustades o la pantalla principal. Se sobreposen a aquestes ja que
la seva funcionalitat no comporta tenir la finestra oberta massa temps, sinó que l’usuari
duu a terme l’acció i la tanca seguidament.
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A diferència de les pantalles incrustades, la informació que poden mostrar les finestres
és menor, ja que solen ser d’una mida bastant inferior perquè la seva finalitat no és
mostrar grans quantitats d’informació.
Una finestra està formada per un títol emmarcat en un fons blau, on es mostra, a
l’esquerra d’aquest, una icona que ajuda a indicar l’operació que es va a realitzar, una
part central on es mostra el contingut de la finestra, i una part inferior amb una barra de
botons.
A continuació es detallen les finestres del projecte.

6.7.3.1. Autenticació
La funcionalitat principal de la pantalla d’Autenticació és que sempre que s’iniciï
l’aplicació, es demani un nom d’usuari i la contrasenya d’aquest per poder accedir-hi.
D’aquesta forma evitem que un usuari que no té un accés bàsic al programa hi
accedeixi. La finestra d’autenticació és la següent:

Figura 21. Finestra Autenticació

Però com ja s’ha dit aquesta es mostrarà per damunt de la finestra principal:
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Figura 22. Finestra Autenticació per damunt de la pantalla principal

A la part central de la finestra queda un espai reservat perquè el programa pugui mostrar
informació a l’usuari si es produeix algun error. Segons l’error produït, es mostrarà un
missatge o un altre.
Un exemple d’error podria ser el fet de deixar algun dels camps buits, en aquest cas es
mostraria un missatge com el següent:

Figura 23. Finestra Autenticació amb missatge
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6.7.3.2. Dades del correu a enviar
La funcionalitat principal de la finestra de Dades del correu a enviar és permetre a
l’usuari especificar el nom del seu compte de correu electrònic amb la seva
corresponent contrasenya i seleccionar l’informe en format pdf, que ha hagut d’estar
exportat abans, per enviar-ho així als responsables de les bases de dades afectades pels
resultats obtinguts.
L’usuari accedeix a aquesta finestra, quan es troba visualitzant l’informe detallat i pitja
el botó Enviar Informe.

Figura 24. Finestra Dades correu a enviar
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6.7.3.3. Confirmació Sortir del Programa
La funcionalitat principal de la finestra de Confirmació de Sortir del Programa és, com
el seu propi nom indica, una finestra que pregunta a l’usuari si està segur que vol sortir
de l’aplicació.
Es pot accedir a aquesta finestra a través de l’opció Programa > Sortir del programa, del
menú superior, al qual s’hi pot accedir en qualsevol moment i des de qualsevol pantalla.

Figura 25. Finestra Sortir del Programa
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6.7.3.4. Sobre el Gestor de Base de Dades ...
La funcionalitat principal de la finestra de Sobre el Gestor de Base de Dades... és donar
a conèixer a l’usuari les dades específiques del programa com poden ser la versió del
programa que s’està usant o el nom del programador que ha desenvolupat l’aplicació.

Figura 26. Finestra Sobre el Gestor de Base de Dades...
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6.8. Seguretat
La seguretat és un tema molt important a tenir en compte quan es manipulen dades. En
el cas d’aquest prototip, només es fan consultes a les bases de dades que l’usuari vol
comprovar, però a través d’aquestes consultes personal no autoritzat podria obtenir
informació rellevant. És per aquest motiu que es fa necessari l’ús de mesures de
seguretat per garantir integritat i protecció de totes les dades.
A continuació es detallen algunes de les mesures utilitzades en l’aplicació:
¾ Ús de contrasenyes: Sempre que s’inicia l’aplicació, es demana un nom d’usuari i
la corresponent contrasenya per l’usuari que accedeix a l’aplicació.
De moment, en aquest prototip l’únic usuari que pot accedir a l’aplicació és
l’administrador, encara que en un futur altres usuaris també hi podran accedir (veure
capítol 9.1. Administració usuaris).
¾ Encriptació: En la base de dades que usa l’aplicació, les dades referents als usuaris
i als seus privilegis per accedir a l’aplicació estan xifrats mitjançant l’algorisme
Rijndael per garantir la integritat i protecció de les dades dels usuaris.
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6.9. Diagrames de navegabilitat dels menús
A continuació es mostraran els diferents diagrames de navegabilitat de cada pantalla que
té l’aplicació.
Com que hi ha pantalles que al pitjar un botó es mostra més informació en la mateixa en
comptes d’obrir-ne una de nova, en els diagrames que es mostraran aquesta informació
serà considerada com una nova pantalla.
Donat que el diagrama total quedaria massa complex, s’ha dividit per pantalles per ferho més simple i entenedor.
¾ Pantalla General

Programa > Tancar Sessió
Programa > Sortir del programa
Configurar Base Dades
Editar Relacions

Autenticació
Confirmar Sortir del Programa

Configurar Base de Dades
Editar Relacions

General

Informe Resultat > Informe Resum

Informe Resultat.
Informe Resum

Informe Resultat > Informe Detallat

Informe Resultat.
Informe Detallat

Ajuda > Ajuda del programa

Ajuda > Sobre el Gestor de Base de Dades

Ajuda del Programa
Sobre el
Gestor de Base de Dades

Diagrama 12. Diagrama de navegabilitat de la pantalla General
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¾ Pantalla Configurar Base de Dades

General

Configurar
Base Dades

Configurar
Base de Dades.
Nova BD

Nova BD

Configurar
Base de Dades.
Eliminar BD

Configurar
Base de Dades

Eliminar BD

Modificar
BD

Configurar
Base de Dades.
Modificar BD
Diagrama 13. Diagrama de navegabilitat de la pantalla Configurar Base de Dades
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¾ Pantalla Editar Relacions

General

Editar Relacions

Editar Relacions.
Eliminar Relació

Editar Relacions.
Nova Relació

Nova
Relació

Editar Relacions

Eliminar
Relació

Modificar
Relació
Editar Relacions.
Modificar Relació

Diagrama 14. Diagrama de navegabilitat de la pantalla Editar Relacions
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¾ Pantalla Informe Resultat

Informe Resultat >
Informe Resum

Informe Resultat.
Informe Resum

General

Informe Resultat >
Informe Detallat

Mostrar informe

Informe Resultat.
Informe Detallat

Enviar informe

Dades correu
a enviar

Diagrama 15. Diagrama de navegabilitat de la pantalla Informe Resultat

¾ Pantalla Sobre el Gestor de Base de Dades

General

Ajuda > Sobre el Gestor de Base de Dades

Sobre el
Gestor de Base de Dades

Diagrama 16. Diagrama de navegabilitat de la pantalla Sobre el Gestor de Base de Dades
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6.10. Diccionari de dades
En aquest apartat és fa referència a totes les taules que s’emmagatzemen a la base de
dades usada en aquest projecte. Per aquest motiu es mostraran cadascuna de les taules
amb els seus camps i el tipus de dada que són. Aquesta és la funció del diccionari de
dades, detallar les dades que existeixen en la base de dades.
¾ Taula BD
Camp
id_bd (clau primària)
Nom_BD
Ruta
Proveidor
Versio
Comentari
Responsable

Tipus de dada
Integer
Varchar(45)
Varchar(100)
Varchar(45)
Varchar(45)
Varchar(100)
Varchar(100)

Taula 8. Taula BD de la base de dades

¾ Taula Taula
Camp
id_taula (clau primària)
Nom_taula
id_bd
Comentari

Tipus de dada
Integer
Varchar(45)
Integer
Varchar(100)

Taula 9. Taula Taula de la base de dades

¾ Taula Camp
Camp
id_camp (clau primària)
Nom_camp
id_bd
Comentari
id_taula
clau

Tipus de dada
Integer
Varchar(45)
Integer
Varchar(100)
Integer
Tinyint(1)

Taula 10. Taula Camp de la base de dades
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¾ Taula Relacio
Camp
id_rel (clau primària)
id_bd1
id_taula1
id_camp1
id_bd2
id_taula2
id_camp2
Comentari

Tipus de dada
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Varchar(100)

Taula 11. Taula Relacio de la base de dades

¾ Taula Regla
Camp
id_regla (clau primària)
id_relacio
Tipus_regla
Comentari
Data
Usuari
Estat
Pes

Tipus de dada
Integer
Integer
Varchar(45)
Varchar(100)
Datetime
Varchar(45)
Varchar(45)
Integer

Taula 12.Taula Regla de la base de dades

¾ Taula Resultat
Camp
id_result(clau primària)
id_relacio
id_regla
Comentari
Data
Enviat

Tipus de dada
Integer
Integer
Integer
Varchar(200)
Datetime
Tinyint(1)

Taula 13. Taula Resultat de la base de dades

¾ Taula HistorialEvents
Camp
codi_e (clau primària)
data
usuari
tipus_event
observacions

Tipus
de
dada
Integer
Datetime
Varchar(45)
Varchar(45)
Varchar(512)

Taula 14. Taula HistorialEvents de la base de dades
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¾ Taula Usuaris
Camp
codi_user(clau primària)
usuari

Tipus de dada
Integer
Varchar(1024)

Taula 15. Taula Usuaris de la base de dades

¾ Taula Privilegis
Camp
codi_pri(clau primària)
privilegi

Tipus de dada
Integer
Varchar(1024)

Taula 16. Taula Privilegis de la base de dades
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7. Proves de rendiment
Les proves que s’han de dur a terme en una aplicació de software és una de les etapes
més importants d’aquesta, ja que s’ha d’observar si el sistema duu a terme les tasques
implementades de manera correcta i eficient per a l’usuari. En els següents apartats es
farà èmfasis sobre cadascuna de les proves de rendiment realitzades a l’aplicació.

7.1. Proves unitàries
Amb aquest tipus de proves s’intenta veure i/o provar si un mòdul de l’aplicació
funciona correctament. Un programa és un grup de mòduls que duen a terme una acció
en concret, per tant, en aquestes proves es comprova el rendiment de cadascun d’aquests
mòduls.
Aquest tipus de prova fomenta la gestió del canvi, ja que podem millorar el codi per
millorar-ne la seva estructura o organització de les dades i assegurar que no hi haurà
errors en un futur.
Aquestes proves s’han realitzat en cada increment vist en el model de procés (veure
capítol 6.1. Model de procés utilitzat). A continuació es detallen les proves fetes.
o 1r Increment
S’ha comprovat que quan es vol afegir una nova base de dades les dades
requerides han de ser les necessàries segons el proveïdor i que han de ser
totalment correctes, és a dir, en el cas del correu del responsable, l’adreça de
correu electrònic ha de ser una adreça vàlida que no contingui caràcters estranys.
A l’hora d’afegir o modificar una relació entre bases de dades, s’ha comprovat
que sempre s’han d’especificar els camps obligatoris i que es poden o no
especificar la resta de camps opcionals.
A l’obtenir els resultats, s’ha comprovat que tant l’informe resum com l’informe
detallat tenien en compte els filtres actius.

o 2n Increment
S’ha comprovat que l’aplicació es connectava correctament amb la base de
dades i que se n’obtenien les dades requerides en les diferents pantalles de forma
satisfactòria.
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o 3r Increment
S’ha comprovat que es poden afegir, modificar i eliminar bases de dades de
l’aplicació de forma correcta.
S’han afegit, modificat i eliminat relacions entre les bases de dades
emmagatzemades de forma satisfactòria.
S’han visualitzat els resultats de forma resumida i de forma detallada
comprovant que eren els esperats.
S’ha enviat a través de correu electrònic l’informe als responsables de les bases
de dades de forma satisfactòria.

7.2. Proves d’integració
Aquest tipus de proves es realitzen un cop fetes les proves unitàries. Es tracta de veure
si els mòduls anteriors realitzen les crides correctament a altres elements de la interfície,
o d’altres interfícies.
Es va comprovar que totes les interfícies estaven ben enllaçades mentre es mantenia la
funcionalitat dels diferents mòduls.

7.3. Proves de validació
Aquest tipus de proves es realitzen un cop fetes les proves d’integració. Es tracta
d’observar si la funcionalitat de l’aplicació és correcta.
Abans de realitzar aquestes proves, s’han provat totes les funcionalitats del programa
individualment, per tant la funcionalitat és correcta i també s’ha comprovat que les
crides a altres interfícies són les corresponents, donant a l’usuari la possibilitat de
realitzar les diferents tasques que vol realitzar de forma correcta.
A continuació s’ha de veure que el conjunt de mòduls global que forma l’aplicació
respon correctament a les necessitats dels usuaris. Per comprova-ho s’han fet proves a
cadascuna de les interfícies a les que es pot accedir des de la pantalla General.
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7.4. Prova de sistema
La prova de sistema consisteix en una sèrie de proves parcials amb les quals es força
l’aplicació segons diferents criteris per veure si respon correctament a accions que facin
que l’aplicació actuï en casos especials. Les proves parcials són:
¾ Prova de recuperació: aquesta tracta de forçar expressament la caiguda del sistema
per observar si la recuperació de les dades es realitza de forma correcta.
El que s’ha fet és realitzar aquesta prova en diferents ordinadors. En cadascun d’ells
es va tallar el subministrament d’energia a propòsit després d’haver fet les proves
amb les dades del sistema. Un cop iniciat de nou el programa es va observar com
les dades no havien patit cap modificació.
¾ Prova de seguretat: s’ha comprovat que es pot entrar a l’aplicació com a
administrador usant el seu nom i la seva contrasenya i que la resta d’usuaris que no
són l’administrador no poden accedir. (Tant les dades de l’administrador com les de
la resta dels usuaris han estat afegides a la base de dades prèviament.)
S’ha provat també que no es pot accedir al programa amb qualsevol altra dada o
deixant els camps en blancs.
¾ Prova de rendiment: s’ha de provar l’aplicació en diferents màquines per
comprovar que el seu rendiment sigui el correcte.
S’ha executat el programa en diferents ordinadors i el programa té un rendiment
correcte. Cal dir que les màquines en les que s’ha fet les proves tenen els
requeriments suficients per poder executar el programa (veure capítol 2.3. Requisits
per al bon funcionament del programa).
¾ Prova de resistència: s’ha de provar de fer funcionar el programa en situacions
extremes, com ara realitzar tasques a l’aplicació quan el sistema està consumint
recursos de manera exagerada, o també, afegint dades a la base de dades de manera
que en una taula hi guardem molts registres en molt poc temps.
S’ha provat d’emmagatzemar 1.000 noves bases de dades de cop a la base de dades
a través del programa amb bon resultat i en un temps raonable. Un cop afegides les
seves estructures, les seves dades es van poder consultar de manera normal.
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8. Avantatges competitius
8.1. Llenguatge de programació utilitzat
L’empresa Argal va especificar que el llenguatge usat per desenvolupar l’aplicació fos
C# perquè ja usen una altra aplicació realitzada amb aquest llenguatge.
C# és un llenguatge orientat totalment a objectes i està basat principalment amb C++ i
Java, fent que l’ús fos prou atraient per als usuaris que programem amb aquesta nova
versió del programa.
El principal avantatge és que el programa és una aplicació individual com qualsevol
altra que no depèn de cap altra aplicació per ser executat, de manera que aquest pot ser
reinstal·lat sense l’inconvenient de les llicències.
El servidor de base de dades pot ser independent de la màquina on s’executi l’aplicació.
Es podrà tenir un servidor dedicat exclusivament a la gestió de la base de dades de
manera que l’empresa pugui mantenir una arquitectura de servidors centralitzada.

8.2. Control registres de les bases de dades
L’ús d’aquesta aplicació garanteix a l’empresa que les dades que emmagatzemen en les
seves bases de dades seran coherents sempre i quan l’execució de les relacions
especificades no donin cap resultat. Això s’aconseguirà informant als responsables de
les bases de dades, els quals hauran de portar a terme les accions necessàries perquè
això és compleixi.

8.3. Informes
El disseny dels informes realitzat per obtenir el resultat d’aplicar les relacions entre
bases de dades segueix el mateix esquema que els informes que obté l’empresa de
l’aplicació de C# de la que ja disposen.
Així la Figura 27 ens mostra com és un dels informes que obté l’empresa a través de
l’aplicació que usen i la Figura 28 ens mostra com són els informes en la nova aplicació
que s’està realitzant.

75

Figura 27. Informe obtingut de l’aplicació de la que disposen actualment

Figura 28. Informe obtingut de l'aplicació que s'està realitzant
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9. Ampliacions del programa
9.1. Administració usuaris
Fins al moment els usuaris que poden accedir a l’aplicació són administrats a través del
gestor de base de dades i no des de l’aplicació. A més, fins al moment, l’únic usuari que
realment pot accedir a l’aplicació és l’administrador.
Com que no és factible que solament pugui accedir a l’aplicació l’administrador,
s’hauria d’ampliar el programa perquè diferents usuaris puguin accedir-hi, els quals
seran administrats per l’administrador, a través de l’aplicació, que els hi assignarà els
privilegis corresponents per poder o no accedir.
Per realitzar aquesta ampliació no serà necessari modificar l’estructura de la base de
dades que usa l’aplicació ja que està dissenyada per tenir en compte que cada usuari
pugui tenir uns certs privilegis.

9.2. Automatització
Cada cop que es vol comprovar la coherència de les diferents bases de dades, l’usuari
encarregat de realitzar aquesta tasca, en aquest cas l’administrador, ha d’executar
l’aplicació i accedir a la pantalla de l’Informe de Resultat perquè s’apliquin totes les
relacions i en pugui obtenir la informació obtinguda.
La coherència de les bases de dades s’ha de realitzar cada cert temps però de forma
constant perquè aquesta coherència sigui la màxima possible, de manera que podria ser
bo que aquesta aplicació s’executés per si sola cada cert temps especificat sense la
intervenció directa de l’usuari.

9.3. Accessibilitat amb el teclat
En aquest prototip es poden realitzar totes les accions mitjançant l’ús del ratolí, però
solament una part es poden realitzar també a través del teclat.
El fet de no poder desenvolupar la totalitat de les funcionalitats de l’aplicació a través
del teclat pot suposar, en alguna circumstància concreta, la no obtenció dels resultats
esperats d’aquesta.
Com que en cap moment s’ha demanat específicament que totes les possibles tasques a
realitzar siguin accessibles tant amb el ratolí com amb el teclat, es considera que l’accés
a totes les funcions de l’aplicació a través del teclat siguin considerades com una
ampliació a tenir en compte en el posterior desenvolupament del programa.
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10. Conclusions
El resultat obtingut del projecte ha estat satisfactori i ha estat molt més desenvolupat de
la idea inicial que en tenia.
El fet de no haver usat abans el Crystal Reports ha suposat una esforç de temps més
elevat del que em pensava i encara que el Visual Studio C# si l’havia utilitzat abans cal
dir que he necessitat mirar algun que altre manual per solucionar els dubtes que anaven
sorgint ja que el codi desenvolupat fins al moment de començar aquest projecte no havia
estat ni de bon tros tant extens, tant pel que fa el codi com pel que fa a les funcionalitats.
La comunicació amb l’Argal ha estat una mica desordenada. La idea general del que
volien que fes el programa era molt clara, però el desglossament d’aquesta en objectius
més senzills va ser més complicat ja que no es tenia cap altre programa al que fer
referència.
El resultat final d’aquest projecte és un prototip del que ha de ser l’aplicació final que
usarà l’empresa Argal de manera que les funcionalitats són molt bàsiques. De tota
manera l’ampliació d’aquest no ha de suposar cap dificultat ja que ha estat estructurat
per garantir flexibilitat a l’hora de fer les ampliacions per satisfer els nous requeriments.
Finalment dir que el fet de desenvolupar una aplicació que satisfaci les necessitats d’una
empresa del món real fa que el resultat obtingut sigui molt més gratificant ja que saps
que serà usat per les persones que hi treballen.
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12. Annex 1: Manual de
l’usuari
12.1. Inicialització del programa
A l’executar el programa, aquest fa una sèrie de comprovacions: una d’aquestes és la
d’intentar establir una connexió amb la base de dades a través d’una IP preconfigurada.
En el cas que no s’hagi pogut establir la connexió, el programa mostra una finestra
d’advertència (veure Figura 29), mostrant el missatge pel qual el programa no s’ha
pogut inicialitzar i deixant l’opció d’indicar la IP correcta del servidor de base de dades.

Figura 29. Finestra de advertència en cas de no poder connectar amb el servidor de base de dades

Per canviar la IP del servidor, simplement cal modificar el número de la IP que hi ha
dins la caixa de text per la IP correcta, sempre respectant el format, tal i com es mostra a
l’exemple que hi ha a la dreta de la caixa de text.
Un cop s’hagi canviat la direcció IP, es pitja el botó Probar per comprovar si amb la
nova IP introduïda es pot establir la connexió correctament amb la base de dades. Si la
connexió és correcta, la IP es guardarà automàticament per poder recordar-la en les
pròximes sessions.
Per entrar de nou al programa, es pitja el botó Salir i es torna a executar el programa.
Ara, si anteriorment la IP s’ha pogut guardar correctament, el programa es podrà
connectar a la base de dades i mostrarà la finestra d’Autenticació d’usuaris.
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12.2. Autenticació
El programa és multi usuari i ha de controlar l’accés dels usuaris, és per aquest motiu
que cada cop que s’executa el programa, es mostra la finestra d’Autenticació, sempre i
quant s’hagi pogut establir correctament la connexió amb la base de dades.
Aquesta finestra (veure Figura 30) està formada per dues caixes de text, la superior per
introduir-hi el nom d’usuari, i la inferior per la contrasenya, la qual es mostra
emmascarada per millorar la seguretat.

Figura 30. Finestra Autenticació

Una vegada s’hagi pitjat el botó Acceptar, el programa comprovarà que les dades
introduïdes siguin correctes. En el cas que no siguin correctes, es mostrarà un missatge
d’error i es buidaran les caixes de text perquè s’introdueixin de nou les dades.
Si l’autenticació és correcta i es tenen permisos per accedir al programa, la finestra és
tanca automàticament i es mostra la pantalla principal del programa.
Els missatges que ens poden aparèixer són:
¾
Quan l’usuari i/o la contrasenya siguin incorrectes.
¾
Quan l’autenticació de l’usuari és correcta però aquest no té permís per accedir
al programa.
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12.3. Pantalla principal
Aquesta pantalla és la zona de treball principal. Des d’aquí es pot accedir a qualsevol
altra pantalla del programa o obtenir la informació desitjada.
La pantalla és pot dividir en diverses zones (veure Figura 32), les quals es detallen a
continuació:
Zona Menú superior : es pot accedir a les altres pantalles o opcions del
programa a través d’aquest menú. Totes les entrades del menú tenen una drecera
d’accés a través del teclat i algunes d’aquestes tenen assignades una icona
identificativa per fer més fàcil el reconeixement.

Figura 31. Menú superior

Les dreceres per cada entrada del menú són:
 Programa: Ctrl + P
• Tancar Sessió: Ctrl + Tabulador
• Sortir del programa: Ctrl + Fi
 Configurar Base Dades: Ctrl + B
 Editar Relacions: Ctrl + R
 Informe Resultat: Ctrl + S
• Informe Resum: Ctrl + I
• Informe Detallat: Ctrl + D
 Ajuda: Ctrl + A
• Ajuda del programa: F1
• Sobre el Gestor de Base de Dades: Ctrl + G
Zona Usuari actual : mostra el nom de l’usuari que està usant l’aplicació.
Zona Hora Actual : mostra l’hora i el dia de la data actual.
Zona Títol de l’àrea de treball : es mostra el títol sobre la pantalla en la qual
s’està treballant actualment. Aquest títol també té assignada una icona
identificativa, que varia depenent de la pantalla d’informació mostrada en l’àrea
de treball.
Zona Activitat amb el servidor : mostra, a partir d’un indicador, l’activitat
amb el servidor de base de dades. Aquest indicador pot tenir tres estats diferents:
Gris, indicant que no hi ha activitat entre el programa i el servidor.
Verd, indicant que hi ha activitat entre el programa i el servidor, ja
sigui enviant o rebent dades.
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Vermell, indicant que s’ha produït un error amb la connexió al
servidor.
Zona Àrea de treball : és la part de pantalla on es mostraran les dades i on
podrà dur a terme el manteniment d’aquestes, per tant serà la part de pantalla
més dinàmica. A més aquesta àrea compta amb les zones:
Zona Accessos directes : botons que permeten anar directament a
diverses pantalles del programa o sortir del programa sense haver de
confirmar-ho.
Zona Connexions Bases De Dades : es mostra un missatge informant
de l’estat de les connexions de les bases de dades que s’han
emmagatzemat. Els missatges que pot mostrar són:
¾
Informa que encara no s’han afegit base de dades.
¾
Informa que les connexions a les base de dades introduïdes són
correctes.
¾
Informa que s’ha produït algun error a l’hora de connectar-se amb
les bases de dades vinculades al programa.

Figura 32. Pantalla principal dividida en zones
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12.4. Configurar base de dades
Es pot accedir amb aquesta pantalla de diverses formes:
¾ En el menú superior: Configurar BD.
¾ Des de l’àrea central amb el botó Configurar BD.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + B
La pantalla està dividida en diferents zones (veure Figura 33) . Existeixen dues parts, la
superior, on es troba la taula que mostra les bases de dades emmagatzemades i els
botons amb les accions possibles que es poden realitzar, i la part inferior que és on es
demanaran o carregaran les dades de les bases de dades perquè es pugui afegir o
modificar. També hi ha en aquesta part inferior un botó per tancar la pantalla.

Figura 33. Pantalla Configurar Base de Dades

Les accions que es poden realitzar són:
¾ Afegir una nova base de dades, pitjant el botó Nova BD. Apareixeran una sèrie
de camps per emplenar en la part inferior de la pantalla.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.4.1. Afegir nova base
de dades.
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¾ Modificar una base de dades ja guardada, pitjant el botó Modificar BD.
Apareixeran una sèrie de camps emplenats referents a la base de dades
seleccionada de la taula.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.4.2. Modificar base
de dades.
¾ Eliminar una base de dades ja guardada, pitjant el botó Eliminar BD. Apareixerà
un missatge de confirmació.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.4.3. Eliminar base
de dades.

12.4.1. Afegir nova base de dades
Es pot accedir amb aquesta pantalla, primer accedint a la pantalla Configurar BD a
través de:
¾ El menú superior: Configurar BD.
¾ L’àrea central amb el botó Configurar BD.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + B
Un cop oberta, s’ha de pitjar el botó Nova BD. La pantalla que es mostra és la següent:

Figura 34. Pantalla Configurar BD > Nova BD
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S’han d’emplenar sempre els camps obligatoris. Si no es fa es mostren de la següent
manera, per exemple, al no especificar un nom per la base de dades:

Figura 35. Camps obligatoris no emplenats

No poden existir dues bases de dades amb el mateix nom, de manera que si s’intenta
afegir una base de dades i el nom d’aquesta ja existeix es notificarà com es mostra en la
figura següent:

Figura 36. Camp obligatori ja existent

De vegades, segons el proveïdor que s’usi hi haurà camps opcionals que s’hauran
d’emplenar obligatòriament, com per exemple, si es vol afegir una base de dades
Access, la ruta que normalment és un camp opcional, passarà a ser un camp obligatori,
com es mostra en la següent figura:

Figura 37. Camps opcionals són obligatoris

Després d’haver afegit la nova base de dades amb èxit, la informació de la taula
s’actualitzarà automàticament i es mostrarà un missatge indicant el resultat de l’acció
realitzada.
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Figura 38. Pantalla resultant després d'afegir una nova base de dades

12.4.2. Modificar base de dades
Es pot accedir amb aquesta pantalla, primer accedint a la pantalla Configurar BD a
través de:
¾ El menú superior: Configurar BD.
¾ L’àrea central amb el botó Configurar BD.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + B
Un cop oberta, situats sobre la base de dades que volem modificar s’ha de pitjar el botó
Modificar BD. La pantalla que es mostra és la següent:
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Figura 39. Pantalla Configurar BD > Modificar BD

S’han d’emplenar sempre els camps obligatoris. Si no es fa es mostren de la següent
manera, per exemple, al no especificar un nom per la base de dades:

Figura 40. Camps obligatoris no emplenats

No poden existir dues bases de dades amb el mateix nom, de manera que si s’intenta
modificar una base de dades i el nom d’aquesta ja existeix es notificarà com es mostra
en la figura següent:

Figura 41. Camp obligatori ja existent

De vegades, segons el proveïdor que s’usi hi haurà camps opcionals que s’hauran
d’emplenar obligatòriament, com per exemple, si s’ha modificat a una base de dades
Access, la ruta que normalment és un camp opcional, passarà a ser un camp obligatori,
com es mostra en la següent figura:
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Figura 42. Camps opcionals són obligatoris

Després d’haver modificat la base de dades amb èxit, la informació de la taula
s’actualitzarà automàticament i es mostrarà un missatge indicant el resultat de l’acció
realitzada.

Figura 43. Pantalla resultant després de modificar una base de dades
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12.4.3. Eliminar base de dades
Es pot accedir amb aquesta pantalla, primer accedint a la pantalla Configurar BD a
través de:
¾ El menú superior: Configurar BD.
¾ L’àrea central amb el botó Configurar BD.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + B
Un cop oberta, situats sobre la base de dades que volem eliminar, s’ha de pitjar el botó
Eliminar BD. El resultat és el següent missatge per confirmar si realment es vol eliminar
la base de dades seleccionada en la taula.

Figura 44. Eliminant bd seleccionada

Després d’haver confirmat la eliminació de la base de dades i un cop s’hagi eliminat
amb èxit, la informació de la taula s’actualitzarà automàticament i es mostrarà un
missatge indicant el resultat de l’acció realitzada.
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Figura 45. Pantalla resultant després d'eliminar una base de dades
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12.5. Editar relacions
Es pot accedir amb aquesta pantalla de diverses formes:
¾ En el menú superior: Editar Relacions.
¾ Des de l’àrea central amb el botó Editar Relacions.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + R
La pantalla està dividida en diferents zones (veure Figura 46) . Existeixen dues parts, la
superior, on es troba la taula que mostra les relacions entre els camps de les taules de les
bases de dades emmagatzemades i els botons amb les accions possibles que es poden
realitzar, i la part inferior que es on es demanaran o carregaran les dades de les relacions
perquè es puguin afegir o modificar. També hi ha en aquesta part inferior un botó per
tancar la pantalla.

Figura 46. Pantalla Editar Relacions

Les accions que es poden realitzar són:
¾ Afegir una nova relació entre camps, pitjant el botó Afegir relació entre camps.
Apareixeran una sèrie de camps per emplenar en la part inferior de la pantalla.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.5.1. Afegir nova
relació.
¾ Modificar una relació ja guardada, pitjant el botó Modificar relació entre camps.
Apareixeran una sèrie de camps emplenats referents a la relació seleccionada de
la taula.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.5.2. Modificar
relació.
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¾ Eliminar una relació ja guardada, pitjant el botó Eliminar relació entre camps.
Apareixerà un missatge de confirmació.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.5.3. Eliminar
relació.

12.5.1. Afegir nova relació
Es pot accedir amb aquesta pantalla, primer accedint a la pantalla Editar Relacions a
través de:
¾ El menú superior: Editar Relacions.
¾ L’àrea central amb el botó Editar Relacions.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + R
Un cop oberta, s’ha de pitjar el botó Afegir relació entre camps. La pantalla que es
mostra és la següent:

Figura 47. Pantalla Editar Relacions > Afegir relació entre camps

Quan s’afegeixi una relació s’ha d’escollir una sèrie d’opcions perquè el programa
pugui fer posteriorment les comprovacions pertinents.
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S’ha d’escollir, el nom de les bases de dades de la relació. Quan se n’hagi escollit una,
es carregaran les taules existents d’aquesta en la llista corresponent. Un cop escollida la
taula, els camps d’aquesta es carregaran també en la llista corresponent, de manera que
només s’hagi de triar els camps i no s’hagin d’escriure, evitant així possibles errors
ortogràfics.
No fa falta dir que s’han de triat les dues bases de dades, una taula d’aquesta i un camp
en concret obligatòriament per poder establir la relació. Si això no es compleix quan es
vulgui guardar la relació s’assenyalarà com es mostra en la Figura 48 pels camps del
segon element de la relació.

Figura 48. Afegint nova relació

Les opcions que s’han d’escollir per la relació de les bases de dades són obligatòries.
Aquestes opcions es diferencien segons si tenen a veure amb l’existència dels valors o
amb la comparació d’aquests.
Si parlem de les Regles de Valors s’ha d’escollir o no l’opció Existeixen tot dos valors
segons si en les dues bases de dades el camp al que fem referència pot tenir o no valors
nuls. També es considera una regla de valors, el fet que un camp sigui Camp clau de la
taula, de manera que si es tria aquesta opció la resta d’opcions queden escollides pel
programa fent que les opcions Existeixen tots dos valors i la regla de comparació Iguals
totalment quedin triades i no es puguin modificar. A més els camps claus queden
ombrejats amb color groc quan es mostren a la taula (veure Figura 49).
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Figura 49. Relació dels camps claus

Després d’haver realitzat l’acció, la taula s’actualitza i es mostra un missatge
informatiu. Així si hem afegit una relació el resultat serà el següent:

Figura 50. Pantalla resultat després d'afegir una nova relació
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Quan es vulgui tancar la pantalla, el nombre de camps claus especificats ha de ser
almenys igual al nombre de bases de dades que tenen especificada alguna relació. En
cas que això no es compleixi, el programa no ens deixarà tancar aquesta pantalla i cada
cop que ho intentem, sense haver-ho arreglat abans, ens mostrarà el següent missatge:

Figura 51. Missatge Revisar Relacions

Pel que fa a les Regles de Comparació, es pot escollir si els camps seleccionats han de
ser Iguals TOTALMENT, Iguals PARCIALMENT o Diferents. Iguals parcialment, es
refereix al fet que els camps tinguin el mateix valor però que aquest pugui estar escrit
amb majúscules o minúscules independentment.

- Crític +

Tant per les Regles de Valors com per les Regles de Comparació s’ha d’escollir un
Estat, per defecte serà Crític, que indica com de crític és que no es compleixi la relació
a la que hi fa referència. Aquest estat porta associat un color per fer-lo més visible quan
aquest sigui mostrat a través de la taula. Els estats i els colors associats a cada estat són
els següents:
Estat
Crític
Greu
Marginal
Despreciable
Correcte

Color

Taula 17. Estats de criticitat amb els corresponents colors
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12.5.2. Modificar relació
Es pot accedir amb aquesta pantalla, primer accedint a la pantalla Editar Relacions a
través de:
¾ El menú superior: Editar Relacions.
¾ L’àrea central amb el botó Editar Relacions.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + R
Un cop oberta, s’ha de pitjar el botó Modificar relació entre camps estant a sobre de la
relació que es vol modificar. La pantalla que es mostra és la següent:

Figura 52. Pantalla Editar Relacions > Modificar relació entre camps

Després d’haver realitzat l’acció, la taula s’actualitza i es mostra un missatge
informatiu. Així si hem modificat una relació el resultat serà el següent:
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Figura 53. Pantalla resultant després de modificar una relació

12.5.3. Eliminar relació
Es pot accedir amb aquesta pantalla, primer accedint a la pantalla Editar Relacions a
través de:
¾ El menú superior: Editar Relacions.
¾ L’àrea central amb el botó Editar Relacions.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + R
Un cop oberta, s’ha de pitjar el botó Eliminar relació entre camps estant a sobre de la
relació que es vol eliminar. Es mostrarà un missatge de confirmació:
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Figura 54. Confirmar eliminació relació

Després d’haver realitzat l’acció, la taula s’actualitza i es mostra un missatge
informatiu. Així si hem eliminat una relació el resultat serà el següent:

Figura 55. Pantalla resultant després d'eliminar una relació
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12.6. Informe de resultats
Es pot accedir amb aquesta pantalla de diverses formes:
¾ En el menú superior: Informe Resultat > Informe Resum.
¾ Des de l’àrea central amb el botó Informe.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + I
La pantalla està dividida en diferents zones (veure Figura 56). Existeixen dues parts, la
superior, on es troba la taula que mostra els resultats d’aplicar les relacions entre els
camps de les taules de les bases de dades emmagatzemades, i la part inferior, on hi ha
un botó amb l’acció possible que es pot realitzar. També hi ha en aquesta part inferior
un botó per tancar la pantalla.

Figura 56. Pantalla Informe Resultat > Informe resum

Per defecte, tots els filtres es troben actius. Si es marca/desmarca una o més opcions la
taula s’actualitzarà per mostrar/ocultar les opcions desitjades.
L’acció que es pot realitzar és:
¾ Visualitzar un informe més detallat dels resultats obtinguts pitjant el botó
Mostrar informe. Apareixerà una nova pantalla mostrant els resultats.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.6.1. Mostrar Informe
detallat.
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12.6.1. Mostrar Informe detallat
Es pot accedir amb aquesta pantalla de diverses formes:
¾ En el menú superior: Informe Resultat > Informe Detallat.
¾ Des de l’àrea central amb el botó Informe s’obre la pantalla inicial del
Informe dels Resultats. Un cop oberta s’ha de pitjar el botó Mostrar informe.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + D
Abans d’obrir-se la nova pantalla que ens mostrarà un informe amb el resultat detallat,
es mostra un missatge indicant que s’està creant l’informe (veure Figura 57).

Figura 57. Pantalla Informe detallat. Creant informe...
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La nova pantalla que es mostrarà serà com la següent:

Figura 58. Pantalla Informe Resultat > Informe detallat

En aquesta pantalla existeixen les opcions habituals que es poden fer en un document.
L’opció d’exportar el document a format pdf per posteriorment poder-lo enviar per
correu electrònic és la mostrada a través de la següent icona:

Figura 59. Icona exportar document

A part de les opcions habituals, hi ha un botó Enviar Informe que permet enviar
l’informe a través d’un correu electrònic.
Es parla més detalladament d’aquesta acció en l’apartat 12.6.2. Enviar Informe
Detallat.

12.6.2. Enviar Informe Detallat
Per enviar l’informe a través del correu electrònic s’ha d’accedir a la pantalla Dades
correu a enviar. Per accedir a aquesta pantalla primer s’ha d’accedir a la pantalla on es
visualitza l’informe detallat a través d’alguna de les següents opcions:
¾ En el menú superior: Informe Resultat > Informe Detallat.
¾ Des de l’àrea central amb el botó Informe s’obre la pantalla inicial del Informe
dels Resultats. Un cop oberta s’ha de pitjar el botó Mostrar informe.
¾ A través de la drecera del teclat: Ctrl + D
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Un cop oberta la pantalla que ens mostra l’informe detallat s’ha de pitjar el botó Enviar
Informe. S’obrirà la següent pantalla:

Figura 60. Dades correu a enviar

Abans d’accedir a aquesta pantalla és convenient que s’exporti el document a format
pdf per poder enviar-lo a través d’aquesta pantalla.
Per poder enviar l’informe s’ha d’especificar un usuari de correu electrònic amb la seva
corresponent contrasenya i l’informe en format pdf que es vol enviar.
Un cop emplenats tots els camps amb les dades corresponents es pitja el botó Enviar i
s’enviarà l’informe.
Mentre l’aplicació enviï l’informe es mostrarà un missatge indicant-ho. Quan finalitzi
l’enviament també s’indicarà s’hagi enviat o no satisfactòriament.

12.7. Ajuda del programa
S’hi pot accedir des del menú: Ajuda > Ajuda del programa o a través de la drecera del
teclat F1.
S’obrirà el navegador web amb l’ajuda del programa.
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Figura 61. Ajuda del programa. Índex

12.8. Informació extra del programa: Sobre el Gestor de Base de Dades
S’hi pot accedir des del menú: Ajuda > Sobre el Gestor de Base de Dades... o a través
de la drecera del teclat Ctrl + G.
La pantalla que apareixerà mostra informació extra sobre el programa:

Figura 62. Sobre el Gestor de Base de Dades
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