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Introducció  

Capítol 1. Introducció  

Aquest document és la memòria del projecte fi de carrera titulat Sistema de gestió 

integral d’un restaurant amb TPV i Pocket PC realitzat per Eduard Casteyó 

Montero. 

La realització d’aquest document ha estat feta de manera que el lector pugui 

arribar a tenir coneixença amb detall de totes les tasques realitzades en el 

desenvolupament del projecte així com les tècniques i metodologies emprades en 

ell.  
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Part I 
Descripció, origen i objectius del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta part s’exposa una introducció sobre l’origen 

del projecte i també els objectius que vol complir. 
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Capítol 1. Introducció 

 

En aquest capítol es desglossen els següents apartats: 

� Antecedents 

� Els restaurants: evolució i tipologia. 

� La relació restaurant - societat. 

� El client. 

1.1. Antecedents 

La idea original d'aquest projecte ha sorgit a partir de l'observació de certes 

mancances tant de gestió com d'agilitat a l'hora de dur a terme l'activitat en un 

restaurant. Degut a la quantitat d’elements que s’han de gestionar en aquests 

establiments, es necessiten eines de suport per portar un control exhaust del 

negoci. Donat que no tots tenen les mateixes necessitats ni treballen de la mateixa 

manera, en molts casos, no es disposa d’una gestió ordenada i correcte. Fet que 

propicia el desaprofitament de recursos i de punts importants com són el temps en 

servir les comandes als clients. A més, existeix la necessitat d’emmagatzemar i 

controlar una gran quantitat de dades dels propis empleats, els articles, preus, etc., 

sense oblidar tota la informació generada pels tiquets i factures. 

És en aquest moment que sorgeix la necessitat d’elaborar un sistema genèric i 

fàcilment adaptable a cada situació. Es per aquest motiu que el projecte final de 

carrera estarà enfocat cap a un restaurant fictici anomenat El Restaurant al Punt, 

l'encarregat del qual se l'anomenarà el responsable. Es tractarà d'un establiment 

nou que s'inicia en el sector tot i que el responsable serà algú amb una llarga 

experiència ja que cal fer notar que tant les idees com l'estructura, les 

funcionalitats i, en definitiva, l'aplicació, tindran com a punt de partida les 

indicacions i suggeriments de professionals del sector hostaler potencialment 

interessats en l’eina resultant del projecte. 
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1.2. Els restaurants: evolució i tipologia 

Un restaurant és un comerç del sector hostaler que ofereix als consumidors, la 

possibilitat de menjar i beure en el propi local.  

El nom d'aquest tipus de comerços prové del francès "restaurants" que vol dir 

"restauratiu"; es refereix al menjar d'aquella època, un caldo de carn. El primer 

restaurant francès es va fundar el 1765 mentre que el primer anglès, no va ser fins 

l'any 1873.  

Aquests establiments han anat evolucionant i actualment es poden classificar, 

principalment, segons la qualitat dels seus productes i la manera de servir als 

clients. Per exemple, podem trobar els restaurants anomenats d'alta cuina o 

"gourmets"; el client escull els plats a la carta i se li preparen al moment amb la 

deguda presentació i amb uns aliments d’alta qualitat. A diferent nivell, trobem els 

restaurants “casolans” on se solen oferir aliments propis de la localitat i la manera 

de servir i atendre sol ser més informal. 

Una altra manera de classificar els restaurants seria en el temps d'estada dels 

clients a l'establiment per menjar. Podem trobar els restaurants que serveixen amb 

carta on el client comparteix una bona estona del seu temps amb el restaurant, 

com són els dos exemples anteriors; els que ofereixen menjar per emportar o "take 

away" on els clients poden escollir els aliments exposats i se'ls hi serveix en 

recipients per emportar. Els restaurants de menjar ràpid o "fast food" són 

informals i s'hi ofereixen aliments simples i de ràpida preparació. 
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1.3. La relació restaurant - societat 

Els darrers anys, la millora del benestar social i econòmic han originat tendències 

que les empreses han sabut aprofitar tant per iniciar-se en determinats sectors 

econòmics com per créixer tot potenciant-les, de manera que, en l’actualitat, ben 

entrada la desacceleració d’aquesta millora, les tendències perduren. 

Un d’aquests casos ha estat la forta diversificació que ha experimentat la societat 

en quant a l’alimentació, degut a l’àmplia gamma de nous aliments i restaurants 

que han sorgit. Pel que fa als restaurants d’alta cuina han evolucionat 

significativament tant en els menjars que desenvolupen com en el servei àgil però 

de qualitat en vers les exigències d’uns clients selectes. A l’altre extrem, els 

restaurants de menjar ràpid busquen captivar tot una part important de la societat 

amb uns aliments senzills, comuns i de preus atractius. Tot i que unes i altres 

empreses són considerablement diferents, per exemple, en un factor important 

com és el preu dels aliments o, senzillament, la seguretat alimentària, l’objectiu 

comú per a totes elles és el fet d’aconseguir un coeficient de fidelitat alt dels seus 

clients.  

Aquestes intencions passen per tenir un bon control del negoci, és a dir, gestionar 

adequadament les activitats diàries i conseqüentment, obtenir uns bons resultats 

anuals. En aquest sentit, al llarg del temps s’han anat temptejant diferents 

estratègies que, amb més o menys èxit, s’han estès per una gran quantitat de 

comerços. 

1.4. El client 

Fins fa uns anys, els restaurants duien el control de les activitats diàries a mà, en 

el cas que n’hi hagués, amb els possibles errors que això comportava. Amb la 

incorporació de les caixes registradores, es va avançar molt en quant a la gestió 

dels beneficis i les pèrdues però, tot i així, es seguia treballant sobre un sistema no 

gaire fiable ja que es deixaven de banda molts factors a tenir en compte. 
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No ha estat fins al boom de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 

que s’han iniciat importants millores en quant al control i gestió tant d’aquests 

comerços com de tants altres, oferint una gestió completa, ordenada i alhora, 

eficient. Els establiments que ofereixen aquests tipus de serveis, necessiten 

controlar importants quantitats d’informació referents als productes de que 

disposen i els corresponents preus, els tiquets i factures que es generen a partir de 

les comandes que emeten els clients, els menús, les cartes, els empleats, etc., a 

més de la necessitat d’obtenir informes i estadístiques de l’empresa.  

Actualment, hi ha restaurants que ja utilitzen aplicacions d’aquest caire tot i que, 

en general, encara són molts els qui no han fet el salt o que, si l’han fet, s’han 

trobat amb més inconvenients que avantatges degut a que no s’ajusten a les seves 

necessitats. 

És a partir d’aquesta idea que sorgeix la necessitat de fer un sistema de gestió i 

control que satisfaci els requeriments reals d’un restaurant modern i genèric, i que 

sigui àgil en quant al desenvolupament diari del negoci. 
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Capítol 2. El sistema a implantar 

 

En aquest capítol es defineixen els objectius principals que ha de contemplar el 

projecte a realitzar i les seves característiques generals. 

2.1.  Objectius 

L’objectiu principal que es pretenen assolir amb aquest projecte és: 

desenvolupar l’anàlisi, disseny i implementació d’una aplicació que permeti 

gestionar el funcionament d’un restaurant, és a dir, un sistema que satisfaci 

les necessitats d’un comerç del sector hostaler que pretén millorar tan la 

qualitat del servei com la pròpia gestió. 

Ha de ser una aplicació sòlida i genèrica que s’adapti fàcilment a les necessitats 

concretes de cada restaurant. A més, ha de disposar de pantalles intuïtives i de 

fàcil navegació que permetin un procés de venda àgil i segur, minimitzant el seu 

temps, els errors i el període d’aprenentatge. 

Per tal d’assolir aquests objectius es procedirà amb el següent protocol: 

� Un estudi sobre el funcionament general d’una empresa. 

� Un anàlisi dels problemes i mancances del software actual. 

� Una recerca de les necessitats que s’han de satisfer a l’empresa mitjançant 

els usuaris.  
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Característiques generals 

El projecte final de carrera serà una composició de tres elements que es 

complementaran: 

� Una aplicació de gestió. 

� Una aplicació per terminals punt de venda (TPV). 

� Una aplicació per Pocket PC. 

 

Les principals característiques del projecte a desenvolupar són les següents: 

� Obtenir una eina que permeti realitzar la gestió de gran varietat de dades, 

tasca que de forma manual és molt laboriosa. Permetre la gestió de clients, 

tant particulars com empreses, dels empleats/des, de les comandes i 

corresponents tiquets i factures, dels articles i les respectives famílies, dels 

preus, dels menús i cartes, de les taules i les zones on es troben. 

Aquesta aplicació permetrà l’obtenció de resums i estadístiques del  

funcionament de l’empresa com per exemple, la facturació total, el 

rendiment dels empleats, els aliments més i menys sol·licitats, etc. 

� Obtenir dues eines que,  una utilitzada com a terminal punt de venda (TPV) 

i una altra col·locada en un o varis Pocket PC, ofereixin als empleats/des, a 

més de les funcions típiques d’una caixa enregistradora en el cas del TPV, 

la possibilitat de conèixer en tot moment quines taules estan disponibles i 

quines no, i què s’està menjant o bevent a cada taula a l’instant. Que 

permeti, també, la possibilitat de fer comandes, generar-ne els tiquets i 

imprimir-los. 

Així, per exemple, un empleat podrà generar una comanda que sol·liciten 

uns clients des d’un Pocket PC i quan aquests acabin, es podrà generar el 

tiquet, imprimir-lo i cobrar des del TPV.  



Part I. Descripció, origen i objectius del projecte   Capítol 3. El sistema a implantar  

  8 

A continuació s’exposa l'objectiu esquemàtic del projecte final de carrera: 

 



 

  9 

 
 

Part II 
Desenvolupament de sistemes d’informació:  

utilització de Mètrica v.3 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

En aquesta part del document s’exposa l’aplicació 

d’una metodologia d’anàlisi i disseny de sistemes 

d’informació en el projecte actual: la Mètrica v.3. 
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Capítol 1. Introducció 

 

En l’elaboració d’aquest projecte s’utilitza la metodologia Mètrica versió 3. És 

l'última i més recent metodologia de planificació, desenvolupament i 

manteniments dels sistemes d’informació proporcionada pel Ministeri 

d’Administracions Públiques (MAP). És una metodologia àmpliament estesa, 

reconeguda i comprensible per la majoria d’analistes. 

Aquest instrument proporciona una sistematització de les activitats que donen 

suport al cicle de vida del software dins del marc que permet obtenir els següents 

objectius: 

� Proporcionar i definir Sistemes d’Informació que ajuden a aconseguir les 

finalitats de l'Organització mitjançat la definició d’un marc estratègic pel 

desenvolupament dels mateixos. 

� Dotar a l'Organització de productes software que satisfacin les necessitats 

dels usuaris donant una major importància a l’anàlisi de requisits. 

� Millorar la productivitat dels departaments de Sistemes i Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions, permeten millorar la capacitat 

d’acceptació als canvis i tenint en compte la reutilització. 

� Facilitar la comunicació i enteniment entre els diferents participants en la 

producció de software al llarg del cicle de vida del projecte, tenint en 

compte el seu parer i responsabilitat, així com les necessitats de tots i cada 

un d’ells. 

� Facilitar l’operació, manteniment i ús dels productes software obtinguts. 

A continuació s’exposa l’estructura de Mètrica v.3: 

� Planificació de sistemes d’informació (PSI). 

� Desenvolupament de sistemes d’informació (DSI). Aquest procés està 

format per: 



Part II. Desenvolupament de sistemes d’informació: utilització de Mètrica v.3 Capítol 1. Introducció   

  11 

a. Estudi de viabilitat del sistema (EVS). 

b. Anàlisi del sistema d’informació (ASI). 

c. Disseny del sistema d’informació (DSI). 

d. Construcció del sistema d’informació (CSI). 

e. Implantació i acceptació del sistema (ISI). 

� Manteniment de sistemes d’informació (MSI). 

Dins aquest capítol, es desglossarà cada un dels processos amb les activitats i 

tasques corresponents, aplicat al projecte que ens ocupa.  
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Capítol 2. Planificació del sistema d’informació (PSI) 

 

En aquest apartat es definirà la planificació de treball a seguir que es durà a terme 

al llarg del projecte. 

2.1. Planificació del sistema 

Primerament, cal conèixer i familiaritzar-se amb el sector d’activitat de l’empresa 

per tal d’identificar els requeriments necessaris i així decidir com enfocar la feina. 

Per tal d’aconseguir-ho, s’han realitzat diverses reunions tant amb diversos clients 

com amb especialistes que es dediquen a desenvolupar aplicacions d’aquest estil. 

A continuació s’exposen les diferents fases que han format aquest projecte: 

� Fase 1 - Conèixer els requeriments: Analitzar i dissenyar les funcions del 

sistema, els requisits funcionals i l’elaboració dels corresponents 

diagrames; També cal escollir les eines adients pel desenvolupament. 

� Fase 2 - Documentació funcional: D’inici a final de projecte cal realitzar la 

documentació funcional per tal d’anar avançant amb un rumb establert. 

� Fase 3 - Disseny de la base de dades i de l’aplicació: Amb les 

especificacions detallades és l’hora de dissenyar un diagrama de classes 

que sigui capaç de satisfer totes les necessitats d’un restaurant. En aquest 

moment, s’ha de definir el disseny de l’aplicació, és a dir, tenir clar quins 

elements intervindran i com hauran d’interactuar entre ells.  

� Fase 4 - Implementació de l’aplicació de gestió: S’implementen tots els 

manteniments i funcions de l’aplicació de control per a l’usuari 

responsable. 

� Fase 5 - Implementació del Web Service: Es defineixen tots els canals de 

comunicació que serviran per a la interactivitat entre els dispositius mòbils 

i la base de dades. 
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� Fase 6 - Implementació de l’aplicació pels Pocket PC: S’implementen les 

funcions requerides per aquest dispositiu, és a dir, la generació de 

comandes i tot allò del que necessita. 

� Fase 7 - Implementació de l’aplicació pel terminal punt de venda (TPV): El 

TPV té les mateixes capacitats funcionals que els Pocket PC però, a més, té 

la capacitat d’imprimir els tiquets. 

Així doncs, el pla de treball queda representat, en un diagrama de Gantt, de la 

següent manera: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt - Temporització 
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Capítol 3. Estudi de viabilitat del sistema (EVS) 

 

En aquest capítol s’exposa l’estudi de viabilitat del sistema, segons el que indica 

l’apartat de Mètrica v.3 que té el mateix nom. En aquest apartat, la Mètrica v.3 

proposa estudiar les següents activitats: 

� Establir l’abast del sistema. 

� Estudi de la situació actual. 

� Definició de requisits del sistema. 

� Estudi d’alternatives de solució. 

� Valoració de les alternatives. 

� Selecció de la solució. 

3.1.  Establir l’abast del sistema 

3.1.1. Estudi de la sol·licitud 

El Restaurant Al Punt sol·licita una aplicació que li permeti gestionar tots els 

factors involucrats en la seva activitat diària. És un restaurant nou i vol tenir-ho 

tot a punt per poder desenvolupar el negoci satisfactòriament. Per aquesta raó 

necessita una aplicació bàsica per cobrir les tasques a curt termini però vol que 

sigui fàcilment adaptable a noves funcionalitats que demani a mesura que vagi 

creixent. 

De moment la seva activitat es desenvoluparà en dues zones clarament 

diferenciades dins el mateix local: la zona del bar i la zona del restaurant. Per 

aquest motiu, s’haurà d’aconseguir una aplicació que tingui en compte aquest 

requisit i sigui fàcilment adaptable.  

Al ser un comerç nou, a més d’adequar la finca adquirida, necessitarà adquirir tot 

el maquinari. El responsable però, té clar com fer-ho i què li ha d’oferir aquest 
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projecte degut a la contrastada experiència que té en el sector, raó per la qual serà 

més senzill el diàleg alhora de definir requisits. 

3.1.2. Identificació de l’abast del sistema 

Analitzant la descripció del sistema proposat es pot observar com la mida i 

complexitat són de caràcter entre mig i gran, ja que contempla molts factors i 

possibilitats: en un restaurant, per exemple, s’han de controlar i gestionar moltes 

dades referents als aliments, les comandes, etc. 

Per tant, es tracta de realitzar una sistema per tal que els usuaris puguin interactuar 

amb un sistema que, a més d’emmagatzemar la informació, en permeti la gestió. 

 

 
D’aquesta manera els usuaris podran alimentar i obtenir dades d’un sistema gestor 

de bases de dades únic i comú per a tots ells. Aquest fet és molt necessari quan, 

com en el cas del restaurant, hi ha diversos usuaris quan han de tenir informació 

actualitzada i utilitzar-la conjuntament. El fet de que alguns d’aquests usuaris 

utilitzin dispositius mòbils provoca la utilització d’internet per tal d’aconseguir la 

comunicació de dades. 

Per tant, necessitarà un sistema que controli totes aquelles unitats que es poden 

gestionar i que siguin comunes al llarg del temps: clients, aliments, preus, 

comandes, tiquets, factures, menús, taules, empleats, etc. A més, també caldrà un 

terminal punt de venda (TPV) en el que s’executi una aplicació pel cobrament de 

tiquets i factures, el coneixement de l’estat del restaurant, etc. Per últim, també 

necessitarà una aplicació pels diferents Pocket PC de que disposi; d’aquesta 

manera els empleats/des tindran un sistema de creació de comandes complet i 

àgil. 

Figura 2. Diagrama de context del sistema Nivell 0 
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3.1.3. Especificació de l’abast de l’EVS 

L’estudi de viabilitat del sistema comprendrà un estudi de la situació actual en què 

es troba el client i com és el treball que realitza per la captura i anàlisi de les dades 

del sistema. 

La realització d’un estudi de la situació actual permetrà obtenir informació 

referent als hàbits de treball, la metodologia emprada per la captura d’informació, 

identificació dels resultats obtinguts i mètodes emprats per obtenir-los. En 

definitiva, permetrà saber quines són les necessitats actuals del client i intentar 

obtenir una primera visió de les necessitats futures a incorporar en el nou sistema. 

També és útil aquest estudi per tal que el nou sistema no tingui un impacte molt 

gran en la metodologia de treball actual. 

Un punt important i que no cal oblidar és que s’ha de realitzar una aplicació molt 

àgil en quant a l’activitat diària de l’empresa per tal d’atendre més bé i més ràpid 

als clients.  

3.2. Estudi de la situació actual 

El client, al iniciar el negoci, encara no disposa d’un sistema d’aquestes 

característiques per lo que no es pot valorar aquest punt. 

El que sí que es pot anomenar són els diferents participants de l’estudi que s’ha 

dut a terme. Són el responsable de “El Restaurant Al Punt” i un servidor. També 

s’han involucrat diverses empreses del sector, interessades en adquirir aquest 

aplicatiu, i han col·laborat a identificar punts importants de la gestió.  
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3.3. Definició de requisits del sistema 

3.3.1. Identificació de directrius tècniques i de gestió 

1. QÜESTIONS TÈCNIQUES 

Pel desenvolupament del sistema s’utilitza l’última versió de la metodologia 

que ofereix el Ministeri d’Administracions Públiques (MAP), anomenada 

Mètrica v.3. Aquesta metodologia contempla tant un estudi basat en processos 

com en orientació a objectes i per tant, permet realitzar un estudi adaptat als 

temps actuals. 

La metodologia de desenvolupament emprada serà la d’orientació a objectes, 

ja que permet una millor modularització, reutilització i manteniment. 

2. QÜESTIONS DE SEGURETAT 

Pel que fa al control d’accés a l’aplicació, és un tema que queda fora de l’abast 

d’aquest projecte tot i que, internament s’ha tingut en compte i s’ha 

desenvolupat.  

� En sistemes de TPV i Pocket PC, la identificació dels usuaris ve 

donada, per exemple, a través de sistemes de codis de barres situats en 

braçalets als empleats. Per aquest motiu, l’aplicatiu ha d’incorporar 

una gestió d’empleats que sigui vàlida per incorporar el sistema 

esmentat. 

� Un tema important de seguretat, és el control de les dades que viatgin a 

través d’internet, a través d’un Web Service serà qui proporcionarà tota 

la informació al TPV i als Pocket PC. Aquestes dades s’hauran 

d’enviar encriptades per tal que possibles intrusos no les puguin 

desxifrar en cas d’interceptar-les. 

� La base de dades tindrà una estructura relacional que permeti complir 

regles d’integritat referencial. 
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3.3.2. Identificació de requisits del sistema 

Un cop estudiades les necessitats del client, s’han identificat els requisits que ha 

de contemplar el sistema a desenvolupar: 

� Permetre la gestió i manteniment de dades referents a tots els factors 

involucrats l’activitat del restaurant. Concretament són: 

a. El restaurant està format per dues zones: el menjador i el bar. A totes 

dues zones hi ha taules i en el cas del bar, també disposa d’una barra. 

b. Els empleats són qui creen les comandes a petició dels clients. De cada 

petició en cal guardar la informació general i tot el detall de productes 

que s’han escollit. Segons on se situï la sol·licitud es podran escollir 

uns articles o uns altres.  

c. D’una comanda se’n pot generar un tiquet o fer una factura en el cas 

que sigui per a un client identificat. Tan del tiquet com de la factura 

també se n’ha de guardar el detall. En el cas de les factures, es tindrà 

en compte la possibilitat d’un pagament fraccionat. 

d. Cada producte és d’una determinada família i d’un tipus. Per tipus 

s’entén si és un primer o segon plat, si és un postres, una beguda, etc. 

A més, cada producte pot tenir varis preus segons les tarifes dels 

diversos clients. Un client, però, només tindrà una tarifa. 

e. Cada menú i carta estaran formats per diferents articles de varis tipus. 

� El terminal punt de venda (TPV) i els Pocket PC tindran els següents requisits: 

a. Hauran de saber en tot moment l’estat de les taules, és a dir, si estan 

ocupades o no. 

b. En el cas del TPV, a més de l’estat de les taules, es podrà obtenir un 

detall ràpid de què s’està menjant i/o bevent a cada taula.  

c. En els dos casos es podran generar les comandes que sol·licitin els 

clients, ja sigui al menjador o al bar. 
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d. També requeriran una opció de generar un tiquet per comanda quan 

aquesta ja estigui tancada i es demani el compte. Tanmateix, 

s’imprimirà i es lliurarà als clients. 

� Obtenció dels llistats necessaris per tal que l’usuari pugui valorar i tenir 

coneixement de les dades de que disposa, en quin estat es troben i quina 

rendibilitat ofereixen. 

3.3.3. Catalogació de requisits 

A continuació es mostren els requisits, segons si són funcionals o no funcionals: 

FUNCIONALS 

1. Gestió de tots els factors involucrats en l’activitat de l’empresa: 

manteniment d’articles, menús, preus, comandes, empleats, clients, etc. 

2. Gestió de totes les dades referents a les comandes realitzades pels 

empleats: tiquets i factures. 

NO FUNCIONALS 

1. Poder fer cerca de dades de forma ràpida i intuïtiva. 

2. Obtenció de llistats de les dades de que disposa l’empresa. 

3. Possibilitat de consultar tots els tiquets i factures realitzats, així com les 

comandes (històric).  

ENTORN TECNOLÒGIC 

� El funcionament serà sota el sistema operatiu Microsoft Windows XP amb 

funcions de servidor ja que el desenvolupament d’aquest projecte es realitza 

amb eines de Microsoft com són el Visual Studio 2005 i el SQL Server 2005, 

sobre la plataforma .NET.  

� Com que el client necessita configurar el local i adquirir el maquinari i els 

dispositius, no hi haurà problema en quant a la reutilització d’aquest però sí 

caldrà estudiar la configuració i distribució del maquinari de manera rentable 

però eficient per a l’empresa. 
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3.4. Estudi d’alternatives per la solució 

S’han cercat a Internet productes que puguin satisfer les necessitats de l’aplicació 

proposada.  

Entre els productes trobats, n’hi ha dos que s’aproximen en part a la solució. Són 

els següents: 

� L’empresa Informàtica3 disposa d’un ampli ventall d’aplicacions 

complementàries que, sota la mateixa estructura, permeten gestionar des de la 

comptabilitat d’una empresa al funcionament d’un hotel passant per la gestió 

de restaurants. El fet és que l’aplicació que ofereixen no compleix els requisits 

sol·licitats degut al funcionament concret i específic sobre el que treballa 

l’aplicació. A continuació una captura de pantalla de l’aplicatiu: 

 

 

� nTPV és una aplicació pel terminal punt de venda lliure. És molt completa, 

disposa de multitud d’opcions i funcions. És tracta d’una aplicació a tenir molt 

en compte. A continuació una captura de pantalla a tall d’exemple: 
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� A part d’aquestes solucions que ofereix el mercat hi ha l'opció de fer un 

desenvolupament a genèric, que sigui adaptable a les necessitats del client. 

 

3.5. Valoració de les alternatives 

Per tal de valorar les alternatives descrites anteriorment, s’ha de comprovar que es 

compleixen els requeriments demanats i que el cost que s’hagi de suportar no 

sigui molt gran. 

� L’oferta de l’empresa Informàtica3 seria una bona opció per a empreses 

que tinguin l’activitat molt diversificada degut al fet d’haver d’adquirir 

varies aplicacions que, unes amb les altres, porten tot el control. Això faria 

augmentar considerablement el preu ja que cada aplicació té un preu d’uns 

1000€ més uns 200€ de manteniment semestral per cadascuna ( 

http://www.info3.es ). No acaba d’encaixar amb el que s’ha sol·licitat. 

� nTPV és una aplicació molt més complerta i compleix amb tots els 

requeriments pel que fa al TPV. Ara bé, no entra dins l’abast del projecte 

la gestió de les dades ni la possibilitat de treballar conjuntament amb 

Pockets per lo que s’haurien de fer les aplicacions necessàries que falten 

adaptant-se a aquesta solució, en el cas que fos relativament senzilla 
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l’adaptació. A més, al ser lliure, no hi hauria un suport tècnic específic que 

atengués qualsevol problema amb l’aplicació. Queda descartada. 

Finalment, queda el desenvolupament d’una aplicació genèrica i que, a partir 

d’aquesta es pugui adaptar a tots els requeriments demanats i a la vegada, poder 

realitzar les posteriors modificacions / ampliacions que es sol·licitin. El cost 

d’aquesta última opció potser és més elevat, però a llarg termini serà la més 

rentable tenint en compte la personalització de l’aplicació respecte l’activitat 

desenvolupada pel client.  

A més a més, el fet de desenvolupar l’aplicació a mida i que aquesta sigui 

aplicable a altres clients amb la mateixa activitat empresarial dóna la possibilitat 

de poder vendre l’aplicació, fet que permetria obtenir un rendiment a les despeses 

de desenvolupament. 

 

3.6. Selecció de la solució 

L'opció finalment escollida, doncs, és la de realitzar una aplicació que satisfaci les 

necessitats requerides per començar el negoci amb una bona gestió i que sigui 

fàcilment adaptable a les noves funcions que es vagin necessitant. D’entre les 

alternatives estudiades, un dels principals motius per haver escollit aquesta opció 

ha estat, a més de la utilització de tècniques i dispositius actuals, la capacitat 

d’obtenir un sistema totalment modular i ampliable, tot aprofitant els recursos que 

ofereix internet. El preu d’aquesta opció, aproximadament, seria el següent: 

IVAhhoressetmanesmesos +=∗∗∗ €9600/€1516410  

A aquest preu, caldria afegir-li un preu fixat per cada hora de manteniment i/o 

ampliació d’uns 25€/h + IVA.  

A més a més, utilitzant aquesta solució hi ha la possibilitat d’adaptar fàcilment 

l’aplicatiu i poder vendre’l a qualsevol altre restaurant que hi estigui interessat. 
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Així doncs, l’opció seleccionada ha estat construir un sistema com el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a poder realitzar aquest sistema, caldrà adquirir arquitectura on l’aplicació de 

gestió pugui fer-se funcionar en local (i a través d’una capa controller es 

comuniqui amb la base de dades), és a dir, que no calgui internet i les aplicacions 

que utilitzin el terminal punt de venda (TPV) i els Pocket PC siguin totalment 

orientades a xarxes sense fils. 

El motiu d’aquesta diferenciació és perquè s’ha considerat important el fet de 

poder treballar amb les dades de l’empresa sense la necessitat d’estar online. A 

més, l’usuari d’aquestes gestions i controls estaria obligat a treballar en un lloc on 

hi hagués internet, cosa que segons on visqui o tingui el lloc de treball li podria 

ser un greu inconvenient. Per altra banda, a l’hora de desenvolupar l’activitat al 

restaurant, sí que és necessari utilitzar els recursos d’internet degut al moviment 

dels empleats/des per les diferents zones d’aquest i el fet d’obtenir dades 

actualitzades a cada instant de temps; és el cas dels diferents Pocket PC i el TPV.  

 

 

Figura 3. Esquema conceptual del sistema 
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En el restaurant, per tant, caldrà col·locar una arquitectura tecnològica d’aquest 

tipus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de l’arquitectura tecnològica 
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Capítol 4. Anàlisi del sistema d’informació (ASI) 

 

En aquest capítol s’exposa l’anàlisi del sistema d’informació, segons el que indica 

l’apartat de Mètrica v.3. En aquest apartat, per un anàlisi orientat a objectes, la 

Mètrica v.3 proposa estudiar les següents activitats: 

� Definició del sistema 

� Establiment de requisits 

� Identificació de subsistemes d’anàlisi 

� Anàlisi dels casos d’ús 

� Anàlisi de classes 

� Definició d’interfícies d’usuari 

4.1. Definició del sistema 

4.1.1. Determinar l’abast del sistema 

A partir dels requisits obtinguts en l’apartat 3.3.1. Identificació de directrius 

tècniques i de gestió, s’ha determinat quin serà l’abast del sistema, és a dir, de 

quins controls i gestions disposarà l’usuari per treballar. Són els següents: 

� Aplicació de gestió: 

� Gestions i manteniments d’empleats, clients, articles, menús, 

famílies, impostos, zones, taules, formes de pagament, comandes, 

tiquet i factures. 

� Cerques per a totes les gestions esmentades. 

� Estadístiques vàries a petició del client. De moment facturació total, 

rànquing d’empleats i el “top 20” d’articles demanats. 
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� Facturar comanda. 

� Aplicació del TPV i la dels Pocket PC: 

� Conèixer en tot moment l’estat de les taules tan del bar com del 

menjador. En el cas del TPV, a més, ha d’oferir l’opció de veure un 

detall de tots els productes que s’estan consumint a cada taula. 

� Alta, modificació i consulta de comandes. 

� Generar els tiquets de comandes. 

� Impressió dels tiquets. 

Tots els sistemes han de treballar sobre la mateixa base de dades per lo que caldrà 

definir-ne un que satisfaci tant les necessitats comunes com els detalls de cada 

aplicació. 

Per tal de fer més entenedor l’anàlisi del sistema, a continuació es mostrarà la 

notació emprada pels diferents casos d’ús. 

� Un cas d’ús es representa amb una el·lipse amb el seu nom en l’interior: 

 

 

� Un actor es representa mitjançant un esquema com el següent: 

 

� La relació entre un actor i un cas d’ús indica que l’actor intervé en el cas 

d’ús i es representa com segueix: 
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� La relació entre casos d’ús és d’una sola direcció i pot ser de dos tipus: 

“include” o “extends”. La relació “include” es representa tal i com es 

mostra a continuació: 

 

 
� Pel que fa a la relació “extends” es representa de la següent manera: 

 

Tot seguit es mostra el diagrama de casos d’ús d’alt nivell associat a la descripció 

de casos d’ús del sistema exposada anteriorment: 

 

 

Figura 5. Diagrama de casos d’ús d’alt nivell 
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En l’estudi dels casos d’ús d’alt nivell s’identifiquen els objectes conceptuals que 

formen part del model de domini. Aquest model és el que es presenta a 

continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de casos d’ús d’alt nivell 
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4.1.2. Identificació de l’Entorn Tecnològic 

A partir dels requeriments descrits en l’apartat 3.3.3 Catalogació de requisits i 

com que el client necessita comprar tot el hardware necessari per a la posta en 

marxa de l’aplicació degut a la iniciació del negoci, es pot enfocar a aconseguir 

unes eines que permetin el treball amb l’aplicació el més eficient possible, sense 

oblidar que siguin rentables, d’acord, sempre, amb l’acceptació del client. És per 

aquest motiu que caldrà estudiar-ho i definir les possibles restriccions. 

Donat que el sistema l’estaran utilitzant varis usuaris simultàniament, serà 

necessari utilitzar un servidor que proporcioni la informació de la base de dades 

tant al terminal de l’aplicació de gestió de forma local com al TPV i els Pocket PC 

a través de serveis web. L’aplicació s’executarà sobre entorns de Microsoft: 

� Windows XP amb funcions de servidor per a l’aplicació de gestió i el 

TPV. 

� Windows Mobile 5.0 pels Pocket PC. 

� Com a base de dades s’utilitzarà SQL Server 2005. 

4.1.3. Especificació d’estàndards i normes 

Respecte al compliment d’estàndards o normes, cal dir que en les fases d’anàlisi i 

disseny cal tenir en compte la nomenclatura definida pel Llenguatge Unificat de 

Modelatge (UML) en la il·lustració de diagrames i figures. 

4.1.4. Identificació dels usuaris participants i finals 

L’usuari que finalment decidirà, acceptarà i verificarà el sistema serà el 

responsable de “El Restaurant Al Punt”. Serà la persona encarregada de fer el 

seguiment del projecte per tal que aquest s’ajusti correctament a les 

especificacions inicials. 
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4.2. Establiment de requisits 

4.2.1. Obtenció de requisits 

Prenent com a punt de partida els requeriments obtinguts en l’apartat 3.3.Definició 

de requisits del sistema i dels casos d’ús d’alt nivell del punt 3.1.1.Determinar 

l’abast del sistema a continuació es descriuen amb més detall els requeriments 

segons els següents tipus: 

� Funcionals 

� Rendiment 

� Seguretat 

� Disponibilitat del sistema 

Requeriments funcionals 

Tenint en compte els requisits abans exposats, s’han obtingut aquests 

requeriments funcionals: 

� Crear una aplicació que permeti gestionar i desenvolupar el negoci de 

l’empresa de manera àgil i completa. Això inclou el desenvolupament 

d’un sistema de gestió, una aplicació per un o varis terminals punt de 

venda (TPV) i un aplicatiu pels diferents Pocket PC de l’empresa.  

� A l’hora d’introduir o modificar informació al sistema, hi haurà una 

validació dels camps i es pactarà amb l’empresa els camps obligatoris per 

a cada entitat. 

� Facturar comandes a clients amb la possibilitat que aquests paguin de 

forma fraccionada. Els tiquets es cobraran a l’instant en efectiu o amb 

targeta de crèdit. 

� Abans d’eliminar qualsevol registre, l’usuari ho haurà de confirmar. 

� Es podran afegir estadístiques de manera periòdica fàcilment.  
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� El fet de realitzar ampliacions a l’aplicació no ha de comportar un canvi en 

l’estructura principal d’aquesta. 

� Es podran generar informes tant en forma de llistat com de tiquet o factura. 

� L’aplicació s’executarà des de terminals connectats en una intranet en el 

cas del TPV i dels Pocket PC mentre que, l’aplicació de gestió s’executarà 

en local sense la necessitat d’estar connectat. 

� Al restaurant hi haurà la zona de bar i la de menjador per lo que el TPV i 

els Pocket PC ho hauran de tenir en compte i obtenir una manera eficient 

de fer el canvi d’ubicació. 

Requeriments de rendiment 

El rendiment de l’aplicació a construir ha de ser suficient per tal de poder dur a 

terme els requeriments funcionals demanats. En aquest cas, degut a les tasques 

a desenvolupar en el restaurant, caldrà l’obtenció d’un alt rendiment en quant a 

la comunicació entre la base de dades i els diferents dispositius. Serà necessària 

l’adquisició d’un equip, uns Pocket PC i un TPV de bones prestacions, és a dir, 

un aparell mig – alt del mercat actual. 

Requeriments de seguretat 

El sistema ha de garantir la consistència de les dades i la seguretat d’aquestes. 

Per tant caldrà que es disposi d’un sistema de realització de copies de seguretat 

fàcil i intuïtiu d’utilitzar. Es crearan processos planificats per a aquesta tasca. 

Les comunicacions entre dispositius i servidor, seran sota una intranet local, 

protegida per un firewall per tal d’evitar possibles intents d’accedir a les dades. 

Aquestes, seran a traves d’un servei web amb la utilització del Protocol 

d’Accés a Objectes Simple (SOAP)  que treballa a partir d’una comunicació 

d’intercanvi de dades XML. 
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Requeriments de disponibilitat del sistema 

El sistema ha d’estar disponible per qualsevol empleat que l’utilitzi. És per 

aquest motiu que l’accés a l’aplicació de gestió estarà protegida per una paraula 

de pas assignada a un usuari (el responsable del control de les dades) mentre 

que, per les aplicacions del TPV i dels Pocket PC, de moment, els empleats 

s’hauran identificar manualment a l’aplicació. Està pensada l’ampliació 

d’aquest requeriment a un sistema d’identificació dels empleats per mitjà d’un 

codi de barres situat en un braçalet independent i intransferible per a cada 

treballador. 

4.2.2. Especificació de casos d’ús 

1. Gestió de les dades a l’aplicació de gestió 

Actor principal : Usuari encarregat. 

� Gestió d’empleats: Manteniment de la informació dels empleats. 

� Gestió de clients: Permetre realitzar el manteniment de dades 

relatives a clients. 

� Gestió d’articles: La informació referent als articles, és a dir, la 

família, l’impost, el tipus, etc. 

� Gestió de menús: Dels menús se n’ha de poder realitzar el 

manteniment per tal de dissenyar-ne de nous o simplement canviar 

determinats plats d’un ja existent. 

� Gestió de famílies: Gestió important degut a la utilització d’aquesta 

en el TPV per mostrar els productes.  

� Gestió d’impostos: Es tracta d’un manteniment dels diferents 

valors d’IVA. 

� Gestió de zones: Manteniment de les zones. Són cada part 

específica dins el restaurant, ja sigui el bar o petites sales del 

menjador.  
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� Gestió de taules: Es guardarà la ubicació o zona de la taula per 

localitzar-la correctament en les aplicacions. 

� Gestió de Formes de pagament: En efectiu o per targeta de crèdit. 

Els clients identificats podran pagar a de manera fraccionada si 

s’escau. 

� Gestió de comandes: Permetre generar comandes a petició dels 

clients per un vegada finalitzada, generar-ne el tiquet o fer la 

factura. Es guardarà informació referent al client, l’empleat que 

serveix, el nom de persones, el nom de menús i l’import final. 

 

Per tal de comprendre millor l’especificació dels casos d’ús exposats, a 

continuació es mostra el diagrama de casos d’ús associat: 

 
Figura 7. Diagrama de casos d’ús de gestions 
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2. Cerques en l’aplicació de gestió 

Actor principal : Usuari encarregat. 

� Cerques: Conjunt disponible de cerques per a totes les gestions 

abans citades. 

 

A continuació es mostra el diagrama de casos d’ús associat als casos 

d’ús exposats amb la finalitat d’obtenir-ne una visió gràfica: 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de casos d’ús de cerques 
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3. Llistats a l’aplicació de gestió 

Actor principal : Usuari encarregat. 

� Llistats: Disponibilitat d’obtenir llistats de totes les gestions 

esmentades. 

 

El següent diagrama de casos d’ús representa l’explicació mostrada 

anteriorment: 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de casos d’ús de llistats 
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4. Estadístiques en l’aplicació de gestió 

Actor principal : Usuari encarregat. 

� Estadístiques: Obtenció de resums per controlar i conèixer 

l’evolució del negoci. Aquestes s’aniran ampliant a mesura que el 

client ho sol·liciti. 

 

El següent diagrama representa els casos d’ús exposats: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de casos d’ús d’estadístiques 
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5. Gestions i funcions de l’aplicació pel TPV i la dels Pocket PC 

Actor principal : Empleat. 

� Comandes: Possibilitat de fer, modificar i consultar comandes. 

Aquestes variaran segons on se situï l’escenari de l’acció. 

� Taules: Visualització gràfica de l’estat de les taules. 

� Tiquets: Generar tiquets a partir de les comandes fetes i imprimir-

los. 

� Canvi d’escenari: Capacitat de canviar del mode bar al mode 

menjador i viceversa. 

 

El següent diagrama representa els casos d’ús exposats: 

 
Figura 11. Diagrama de casos d’ús del TPV i dels Pocket 

PC 
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4.3. Identificació de subsistemes d’anàlisi 

Per tal de realitzar una anàlisi més acurada i poder trobar funcionalitats comunes 

en els casos d’ús especificats, cal trobar subsistemes d’anàlisi. El criteri adoptat 

per tal d’identificar els subsistemes és a partir dels processos de negoci que té el 

sistema. Concretament, s’identifiquen clarament els següents subsistemes: 

� Subsistema de gestió de dades fixes o dades mestres. 

� Subsistema de gestió de zones. 

� Subsistema comandes i facturació. 

� Subsistema d’articles i menús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de paquets que mostra els subsistemes amb les seves dependències 
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El subsistema de gestió de dades mestres és vinculat per la resta degut a la 

contenció d’informació important pels altres subsistemes. A continuació es 

defineixen les dependències que hi ha entre els diferents subsistemes: 

1. Les zones, juntament amb les taules que disposa el restaurant, són un 

factor important en l’aplicació degut a la tipologia de dades que 

ofereixen segons la ubicació. 

2. Així mateix, els articles, i els menús que es formen a partir 

d’aquests, requereixen de dades com impostos o preus del 

subsistema de dades mestres. 

3. A l’hora de generar comandes i les posteriors factures o tiquets, 

s’estableixen vincles amb dades mestres com són els empleats, 

clients, etc. 

4. El subsistema de zones afecta directament a les comandes ja que 

estableix què es podrà incloure en una comanda i què no, depenent 

del lloc de la petició. 

5. Les comandes, a més, estan formades per diferents articles de 

determinats menús, cartes o sectors. 
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4.4. Anàlisi de classes 

Per tal de fer més entenedor els diagrames de classes, a continuació es mostra la 

notació emprada: 

� Una classe es representa de la següent forma: 

 

El nom de la classe se situa en la franja de color blau;  el atributs poden ser 

privats (-), públics (+) o protegits (#); el constructor de la classe té el 

mateix nom que la classe i el seu primer caràcter està en majúscula; les 

operacions poden ser públiques (+), privades (-) o bé protegides (#). El 

tipus del atributs no es mostren en les classes d’anàlisi però sí en les de 

disseny. Els paràmetres de les operacions no es mostren per tal de 

simplificar els models.  

Una associació entre classes es mostrarà de la següent forma: 

 

L’associació pot tenir identificats els extrems, on s’especifica el paper 

d’associació d’una classe respecte l’altra. Si una classe té explorabilitat 

respecte una altra, se situa un extrem de fletxa en la segona classe. La 

cardinalitat pot ser del següents tipus: 1, * (zero o molts), 0..1 (zero o u), 

0..* (zero o molts), 1..* (1 o molts). 

� La dependència d’una classe respecte una altra es representa mitjançant: 
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� L’herència entre classes es representa així: 

 

� La composició es representa de la següent forma: 

 

� L’agregació es representa així: 

 

Per a gestionar les funcions comunes de totes les classes, es treballarà sobre una 

classe base. Aquesta serà heretada per les diferents gestions que ho necessitin. És 

la següent: 

 

S’han obviat els atributs i els paràmetres per tal d’especificar, només, la idea de 

quins són els mètodes bàsics per cada classe. L’especificació d’atributs i 

paràmetres faria la figura massa densa. 

D’altra banda, es disposarà d’una classe connexió que serà qui permeti la 

connexió de qualsevol classe amb la base de dades.  
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A continuació es presenta el model d’anàlisi de classes de cada cas d’ús de cada 

un dels subsistemes identificats en l’apartat 4.3 Identificació de subsistemes 

d’anàlisi. 

Seran els següents: 

� Subsistema de gestió de dades mestre. 

� Subsistema de gestió d’articles i menús. 

� Subsistema de gestió de zones. 

� Subsistema de gestió de comandes i facturació. 

Subsistema Gestió de dades mestre 

La gestió de dades mestre fa referència al client i totes aquelles dades 

necessàries pel restaurant, és a dir, els clients en sí, els preus segons tarifes, les 

maneres de cobrar, els impostos, etc. Tot seguit el diagrama: 

 

 

Figura 13. Diagrama de classes del subsistema de dades mestre 
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Subsistema Gestió d’articles i menús 

En aquest subsistema el model de classes gira entorn d’una jerarquia de classes 

o herència de classes, com la que es mostra a continuació: 

 

El diagrama que es mostra en la figura anterior defineix l’esquema de classes 

de la gestió d’articles i menús. Cadascuna de les famílies està formada per un 

seguit d’articles de característiques alimentàries similars. Pel que fa als menús, 

cada menú pertany a un tipus de menú. D’aquesta manera es soluciona el fet de 

que han de coexistir la carta del restaurant amb els diferents menús ja que la 

carta no deixa de ser un menú més. 

Per vincular els diferents articles amb els diferents menús o cartes, s’utilitza la 

classe menú_article on donat un menú, sabrem quins són els articles que el 

formen i si són del primer o segon plat, si són begudes, etc. amb la classe 

tipus_article. D’aquesta manera s’optimitza tota la gestió d’articles i menús. 

Figura 14. Diagrama de classes del subsistema d’articles i menús 



Part II. Desenvolupament de sistemes d’informació: utilització de Mètrica v.3  Capítol 4. Anàlisi del sistema d’informació 

  44 

Subsistema Gestió de zones 

La gestió de zones s’ha estructurat utilitzant el patró composite. Aquest, 

ofereix la possibilitat de tenir zones que formin part d’altres zones; i 

dins d’una zona única, les taules. En el marc del restaurant, això es 

traduiria en sales amb varis menjadors o compartiments i en cadascun 

d’aquests, les taules. Tot seguit el diagrama: 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de classes del subsistema de taules i zones 



Part II. Desenvolupament de sistemes d’informació: utilització de Mètrica v.3  Capítol 4. Anàlisi del sistema d’informació 

  45 

Subsistema Gestió de comandes i facturació 

Aquest subsistema fa referència, tal com el seu nom indica, a tot el conjunt de 

classes que s’encarreguen d’administrar i controlar la facturació de l’empresa 

juntament amb tot allò que hi intervé.  

En el següent diagrama, es veu com interactua aquesta gestió amb la resta de 

classes. No es representa el fet de que totes les classes hereten de la classe base 

per tal de simplificar el diagrama. Cal dir que les classes de colors blau, verd i 

vermell són els subsistemes ja vistos. 
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 Figura 16. Diagrama de classes general 
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4.4.1. Seqüències d’activitat del sistema 

Per tal de tenir una visió dels esdeveniments que succeeixen en el sistema, a 

continuació es mostra el diagrama d’activitat del manteniment d’articles: 

 
Figura 17. Diagrama d’activitat dels articles 
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4.5. Definició dels serveis i comunicacions web  

4.5.1. Especificació del servei 

Un servei web (també conegut com Web Service en anglès) és una col·lecció de 

protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions. 

Aquests, permeten comunicació de dades per internet sense importar el llenguatge 

origen de l’aplicació, però amb el punt comú de que transformen les dades a codi 

XML tot utilitzant SOAP com a protocol de comunicació. 

 

Aquesta sistema de comunicacions serà molt útil a l’hora d’intercanviar 

informació entre els diferents dispositius mòbils del projecte; concretament pels 

Pocket PC i pel Terminal Punt de Venda. 

Les dades s’envien encapsulades en DataSets. Aquest objecte de la plataforma 

.NET codifica la informació d’una o varies entitats en “tags” del tipus: 
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Aquesta seria la informació “mapejada” que es rebria en cas de sol·licitar al servei 

web la informació de l’empresa1. De la mateixa manera, es pot enviar informació 

al servei per tal que aquest la incorpori al sistema gestor de bases de dades. Serà a 

través d’aquest, que Pockets i TPV estaran totalment sincronitzats ja que cada 

vegada que es produeixi un event, la resta de dispositius s’actualitzaran. 
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4.6. Definició d’interfícies d’usuari 

4.6.1. Especificació de principis generals de la interfície 

Tant l’aplicació de gestió com la del TPV i dels Pocket PC serà gràfica, és a dir, 

s’elaborarà un sistema visual, intuïtiu i, per tant, àgil, basat en finestres. És un dels 

requeriments que se’ns demana. Tot i que aquestes interfícies es visualitzaran 

sobre dispositius diferents, s’haurà d’obtenir un disseny el més coherent i lògic 

possible ja que no s’ha d’oblidar que es tracta d’una aplicació única però que 

ofereix uns serveis desglossats segons les respectives necessitats. 

Cal recordar, també, que les diferents interfícies tindran la capacitat de treballar 

concurrentment ja que s’alimentaran d’una única base de dades. D’aquesta 

manera, s’aconseguirà mantenir totes les dades actualitzades per les successives 

peticions que es duguin a terme.  

Interfície gràfica de l’aplicació de gestió 

La interfície d’usuari estarà composada per una pantalla principal que contindrà 

uns menús per accedir a les diferents funcionalitats de l’aplicació i una barra 

d’accessos directes per accedir a les funcions més importants i més utilitzades. 

Quan s’iniciï l’aplicació, caldrà que l’usuari s’identifiqui i esculli l’empresa i 

exercici. D’aquests darrers elements, l’empresa serà fixa ja que de moment només 

hi haurà un restaurant però així, l’aplicació ja està preparada per a futurs nous 

restaurants de l’empresa. 

Un cop se seleccioni una de les opcions de menú s’obrirà la pantalla de l'opció 

seleccionada mostrant la informació disponible per a aquella funcionalitat. El 

responsable del restaurant ha demanat poder veure, sempre, la última informació 

entrada; per exemple, quan accedeixi a les comandes, veure’n la darrera. Cada 

manteniment, com s’ha especificat en els casos d’ús, heretarà d’una classe base 

que apareixerà en forma de “barra d’eines” a la part superior esquerra de cada 

formulari. 

 
Figura 18. Barra d’eines genèrica 
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 Per tant, el funcionament de cada pantalla serà el següent: 

1. Quan s’obri, apareixerà l’últim element d’aquella opció i totes les 

seves dades. Des de la barra d’eines, se’n podrà afegir un de nou, 

modificar l’actual, eliminar-lo, navegar pels diferents objectes 

d’aquella entitat, buscar-ne un qualsevol, llistar tant la informació 

de l’actual com la de tots els de l’opció i sortir d’aquell 

manteniment. 

2. Quan s’esculli l’opció d’afegir un nou element, es netejaran les 

dades i s’habilitaran els diferents camps de que disposi el formulari 

per tal que l’usuari pugui entrar les noves dades.  

3. Quan s’esculli l'opció de modificar , s’habilitaran els camps de 

l’element actual per tal que se’n pugui editar la informació.  

4. Al donar de baixa, es preguntarà a l’usuari si realment vol eliminar 

o donar de baixa l’objecte en qüestió.  

5. Quan s’esculli l’opció de cerca, apareixerà un panell amb la llista 

de tots els elements del manteniment amb opcions de filtratge.  

6. I, per últim, l’opció d’impressió farà aparèixer un panell en la 

mateixa pantalla del formulari per tal que l’usuari pugui indicar 

quin o quins són els objectes a llistar, podent previsualitzar el 

resultat o directament imprimir-lo. 

En les pantalles de diàleg hi haurà els controls necessaris per a l'edició de dades i 

també hi haurà dos botons principals: un botó d’acceptar les dades 

entrades/modificades i un per cancel·lar-les. Caldrà validar que tota entrada de 

dades sigui correcta: on cal introduir valors numèrics, validar que així sigui, on 

s’esperin valors de data, validar que aquesta sigui vàlida i correcta, etc. 

Pel que fa als missatges, cal distingir entre diferents tipus: 

� En missatges d’error es mostrarà una descripció que indiqui què ha 

succeït, l’origen i un codi que permeti identificar d’on prové l’error. 

Aquest missatge portarà una icona que identifiqui el tipus d’error. 
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S’agafarà l’estàndard de la plataforma de treball, que segons requeriments 

de l’usuari és la plataforma Windows. 

� En missatges d’advertiment es mostrarà una descripció de l’advertiment. 

També portarà una icona associada segons el que s’utilitza en plataforma 

Windows. 

� En missatges de pregunta, es mostrarà la pregunta i botons de confirmació 

o negació, amb el botó predeterminat en negació en el cas de preguntar per 

accions crítiques del sistema. També portaran una icona associada. 

� En missatges informatius tant sols una descripció i la icona associada. 

Per últim, tots els llistats i informes estadístics, en el cas que es previsualitzin, es 

mostraran en una pantalla comuna per a tots ells, a l’interior de la qual hi haurà 

l’informe en format pdf i l’usuari disposarà d’opcions com imprimir-lo, ajustar el 

zoom, enviar-lo per correu electrònic i/o exportar-lo en varis formats com són xls, 

doc, pdf, etc. Tots ells, ompliran d’informació una plantilla ja preestablerta. 

Interfície gràfica de l’aplicació del TPV 

L’aplicatiu pel TPV disposarà d’unes característiques significativament diferents 

que l’aplicació de gestió degut a que es tracta d’una aplicació per ésser usada 

“manualment”, és a dir, amb l’acció directe i física de l’empleat sobre la pantalla. 

Aquest fet requereix un format extra en quan a la mida de tots aquells elements 

que puguin ser seleccionats. 

La pantalla inicial estarà formada per les taules ubicades en la zona del menjador, 

numerades i de color; verd les disponibles i vermell les ocupades. A la part 

superior esquerre de la pantalla, l’usuari disposarà d’un botó per a fer el canvi 

d’entorn, és a dir, passar a treballar de l’àmbit del menjador al del bar amb tots els 

efectes que això comporta. A la part inferior esquerra, hi haurà un botó per a 

veure un detall ràpid (quantitat i article) dels menjars i begudes de les taules 

ocupades, tant del menjador com del bar. 

Quan s’esculli una taula, si aquesta està disponible s’iniciarà el procés de recollida 

d’informació per a una nova comanda. En el cas que a la taula ja hi hagi uns 
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clients, s’obrirà la comanda iniciada que té la taula assignada i es podrà modificar 

o finalitzar, imprimint-ne el tiquet, al final. Un punt a tenir en compte d’aquest 

projecte és el fet de quan es finalitza una comanda, no s’imprimeix el tiquet sinó 

que només es mostra per pantalla. Quan l’aplicació es posi en marxa, aquest tiquet 

s’imprimirà automàticament. 

Per a la creació i/o modificació de comandes, primer de tot cal la identificació de 

l’empleat. De moment i per a aquest projecte, aquesta identificació es realitzarà 

tan sols indicant l’empleat que intervé. No serà fins a la posta en marxa que els 

empleats s’identificaran per mitjà d’un sistema electrònic. A l’hora d’indicar els 

menjars i begudes, si l’entorn de l’aplicació se situa al menjador, es podran triar 

els menjars dels diferents menús (classificats per primer i segon plat, postres, etc.) 

i cartes (classificat per famílies); en canvi, si se situa al bar, els aliments que es 

podran escollir seran els assignats a aquest, per famílies (aigües, begudes, cafès, 

gelats i/o coses per menjar com patates, entrepans, etc.). 

Un punt a tenir en compte és que la barra del bar, degut a que, en principi, s’hi pot 

anar afegint gent, mai es considerarà que està ocupada i, en conseqüència, s’hi 

podran iniciar varies comandes alhora. És per això que quan s’esculli la barra, es 

mostrarà una llista amb les diferents comandes iniciades i pendents de finalitzar. 

Des d’aquesta pantalla, a més, serà des d’on se’n podrà iniciar una de nova o bé, 

modificar o acabar una existent. 

Interfície gràfica de l’aplicació dels Pocket PC 

Aquesta interfície disposarà de les mateixes funcions que el TPV  però amb un 

format totalment diferent en quant a dimensions; això és degut a la mida dels 

Pocket PC (uns 4,5x6cm de pantalla). Per la resta, estarà organitzat igual que el 

TPV: com a pantalla inicial, les taules del menjador o del bar amb les respectives 

disponibilitats, en les comandes, també segons la zona, es podran escollir uns 

aliments o uns altres i pel que fa a la barra, es mostraran les comandes iniciades 

amb les opcions de modificar-les i/o finalitzar-les. Quan es finalitzi des d’un 

Pocket PC, el tiquet s’imprimirà en el terminal punt de venda. 

Durant el desenvolupament d’aquesta aplicació m’he trobat amb grans dificultats 

a l’hora de sincronitzar un Pocket PC amb la resta de dispositius. El fet és que la 
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funció de client, és a dir, el fet de rebre alertes d’altres dispositius, no ha estat 

possible degut a un “bug” trobat en l’objecte System.Net.Sockets.Socket de la 

plataforma compacta de .NET en la versió 2. En temps d’execució, l’objecte no es 

correspon a les propietats definides per lo que el seu funcionament és totalment 

incoherent. Investigant en fòrums i d’altres explicacions he sortit de dubtes, tot 

reafirmant la troballa. 

4.6.2. Especificació de formats individuals de la interfície de pantalla 

Interfície gràfica de l’aplicació de gestió 

Pantalla d’identificació 

 

En aquesta pantalla, els usuaris es podran identificar per tal d’accedir a 

l’aplicació. Serà en aquest punt on s’escollirà el restaurant i exercici per controlar 

i revisar les dades. De moment, l’empresa està formada per un restaurant.  

Figura 19. Pantalla d’identificació 
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Pantalla per defecte de l’aplicació 

 

L’usuari disposarà de totes les opcions de l’aplicació en forma de menús ordenats 

temàticament. Pel que fa a la operacions més usuals, sota el menú es podran afegir 

accessos directes.  

Els manteniments a l’aplicació de gestió 

Donat que tots els manteniments tenen el mateix format, en aquest apartat només 

se’n mostraran alguns de significatius com són el d’articles, menús i el de 

comandes. En qualsevol d’aquestes gestions es podrà apreciar la barra d’eines 

heretada de la classe base a la part superior esquerra de la pantalla. També cal fer 

notar que totes elles seran contingudes per la pantalla per defecte abans 

esmentada, de manera que no s’haurà de sortir de la pantalla principal per navegar 

per l’aplicació. 

 

Figura 20. Pantalla per defecte 
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- Gestió d’articles: 

Aquesta gestió disposarà de tota la informació referent a cada article, és a dir, 

família, impost, tipus d’article, un indicador de si està actiu o no i els diferents 

preus segons les tarifes periòdiques assignades entre d’altres. Amb les funcions 

de la classe base es podrà navegar pels diferents articles així com buscar-ne un 

de concret fàcil i ràpidament o, imprimir-ne un llistat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gestió d’articles 
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- Gestió de menús: 

Seguint el mateix esquema, els menús es gestionen de la mateixa manera que 

els articles però amb les corresponents dades i informacions. 

En aquest cas, la informació d’adequa amb l’objectiu de representar de manera 

ordenada els plats segons el tipus d’àpat, és a dir, classificats per primer i segon 

plat, postres, i les begudes que entren en cadascun dels menús. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gestió de menús 
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- Gestió de comandes: 

Pel que fa a les comandes, seguiran el mateix estil que la resta de gestió però 

amb la peculiaritat de poder facturar una comanda, és a dir, donar per tancada 

una comanda d’un client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Gestió de comandes 
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- Consulta de tiquets: 

Els tiquets es formen a partir de totes aquelles comandes realitzades a partir 

d’un Pocket PC o del TPV i finalitzades en aquests, és a dir, les que tenen el 

seu origen al menjador o bar. 

 

 

 Des de l’aplicació de gestió no es podran fer tiquets; només factures. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Consulta de tiquets 
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Les estadístiques l’aplicació de gestió 

Aquestes funcions són detalls de l’evolució del negoci que demana l’usuari. La 

manera de mostrar-se és la següent: des del menú “Estadístiques” es selecciona la 

l’operació desitjada i tot seguit es mostra un informe en Crystal Reports amb la 

informació obtinguda. 

Per exemple, la facturació anual de l’empresa es mostraria així: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Estadístiques 
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Els llistats a l’aplicació de gestió 

L’opció de llistar elements, està disponible dins el manteniment de l’element en 

qüestió.  De manera que tan es pot obtenir tota la llista d’elements existents, com 

filtrar-los, com únicament, llistar l’element actual al formulari.  

 

 

En aquest cas, s’escull de quin article a quin per llistar i la previsualització seria la 

següent: 

Figura 26. Filtres per llistar 
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Interfície gràfica de l’aplicació dels Pocket PC 

L’aplicació pels Pocket PC oferirà als empleats la possibilitat d’atendre els clients 

i generar comandes tant fàcil com ràpidament. La interfície aprofita totalment el 

reduït espai disponible.  

És tracta d’una aplicació que ha resultat costosa en quant a temps invertit degut a 

la complicació abans esmentada. Tot i això, aquest fet s’ha solucionat refrescant la 

vista de manera que es recarreguin les taules per tal de veure el canvis d’estat 

d’aquestes. 

 

 

 

Figura 27. Vista prèvia d’un llistat 
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La pantalla inicial 

A l’engegar l’aplicació apareix una pantalla amb les taules disponibles i ocupades 

de l’entorn on se situa l’aplicació, és a dir, bar o menjador. Aquestes interfícies 

són les següents: 

 

En aquestes pantalles és pot apreciar, a més de la quantitat de taules d’un entorn i 

altre, la característica rellevant del bar: la barra. La barra és un element on s’hi 

poden acumular varies comandes alhora mentre que a les taules només n’hi pot 

existir una donat un instant de temps.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Pantalla inicial segons l’entorn del Pocket PC 
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Nova comanda 

Al clicar una taula, si aquesta està disponible (verda) s’inicia el procés de nova 

comanda. A continuació es mostra la interfície: 

 

Es pot observar com l’empleat podrà seleccionar els aliments que esculli el client 

d’entre la carta o els diferents menús disponibles (opció a la part superior dreta de 

la pantalla). A més, podrà seleccionar el client en cas que sigui un especial i 

indicar el nombre de persones. 

Les diferents pestanyes engloben la totalitat de la generació de la comanda. A la 

“llista” apareixen els menjars de la carta o menús; de la pestanya “Begudes”, els 

clients en podran escollir el que vulguin beure; “Notes” són aquells comentaris 

referits a un aliment; finalment, la pestanya “Selecció” serà utilitzada per verificar 

tots aquells articles seleccionats amb les corresponents quantitats. 

Enfocat al bar, només calen les pestanyes de la llista dels productes i la de 

selecció per comprovar el que s’ha escollit. 

Una vegada completat, el botó FI (a la part inferior esquerra) serveix per tancar la 

comanda amb la possibilitat de modificar-la o finalitzar-la, tot generant el tiquet, 

més endavant. 

Figura 29. Nova comanda 
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Modificació de comanda 

La possibilitat de modificar una comanda es dóna quan en una ja hi ha una 

comanda feta i, per tant, la taula està de color vermell. 

 

D’una comanda se’n poden actualitzar els articles, les quantitats i el nom de 

persones. Al finalitzar, la taula seguirà ocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Modificació comanda 
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Interfície de selecció 

L’empleat podrà verificar en tot moment la correcte selecció dels articles 

demanats. 

 

 

 

Figura 31. Pestanya de selecció 
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Generació dels tiquets 

Quan el client ho desitgi, l’empleat podrà finalitzar la comanda tot generant el 

tiquet i s’imprimirà automàticament en el TPV. 

Des del menú principal, escollint la opció Tiquet � Fer Tiquet, apareixen les 

següents interfícies i finalment la taula queda lliure:  

 
Figura 32. Generació de tiquets 
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Les comandes finalitzades 

L’empleat podrà revisar les comandes acabades i amb tiquet generat del dia a 

l’apartat Comandes � Finalitzades del menú principal. 

 

Aquestes dades seran purament informatives ja que un tiquet no es pot modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Comandes finalitzades 
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Interfície gràfica de l’aplicació del TPV 

Aquesta interfície servirà per, a més de generar comandes tant del bar com del 

menjador, imprimir els tiquets de les comandes finalitzades. Degut a que es tracta 

d’una pantalla totalment orientada a la interacció física de l’usuari, cal que els 

controls que es mostrin s’adaptin a aquest. És per això que els botons susceptibles 

de ser premuts, tenen una mida, com a mínim, d’un dit de la mà. A més, donat que 

serà des d’on es cobraran els tiquets als clients,  haurà de complir tota la sèrie de 

requisits abans esmentats i que a continuació anem a veure. 

La pantalla inicial pel bar 

 

Amb aquesta pantalla l’usuari tindrà coneixement total de l’estat actual del bar pel 

que fa a la ocupació de les taules. El botó que se situa a la part superior esquerra 

permet el canvi d’entorn situant-lo, en aquest cas, al menjador i viceversa. 

 

Figura 34. Pantalla inicial bar 
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La pantalla inicial pel menjador 

 

Aquesta és la pantalla equivalent a l’anterior però pel menjador. Es pot apreciar el 

detall de què s’està menjant i bevent en cada taula i la corresponent quantitat. La 

funció en qüestió pot fer aparèixer i desaparèixer el detall amb un simple “clic” a 

la lupa amb fons negre que hi ha a la part inferior esquerra de la interfície. 

D’aquesta manera s’aconsegueix la localització a l’instant d’una taula quan el 

client diu que ha consumit i es compleix amb un dels requisits indispensables del 

projecte. 

 

 

 

 

Figura 35. Pantalla inicial menjador amb detall 
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Iniciar comanda 

 

Al iniciar una comanda, cal indicar el nom de comensals i l’empleat que la fa. 

L’empleat, de moment hauria de seleccionar-se però com ja s’ha explicat 

anteriorment, es te plantejat que s’identifiqui cada vegada que faci una gestió de 

manera electrònica. 

Els botons que trobarem al fer una comanda 

Una comanda es pot donar per tancada i generar-ne el tiquet a l’instant o bé, 

deixar-la pendent de tal manera que es pugui modificar i quan els clients acaben 

generar el tiquet. 

 

 

 

Figura 36. Iniciar comanda – Selecció comensals 
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1- Guardar nova comanda o modificar comanda. 
2- Generar tiquet i imprimir. 
3- Augmentar en una unitat la quantitat de l’article seleccionat. 
4- Restar una unitat la quantitat de l’article seleccionat (si n’hi ha 1, s’elimina). 
5- Eliminar tota la fila seleccionada (demana confirmació). 
6- Neteja tota la comanda; no deixa cap article seleccionat (demana 

confirmació). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1              2                         3            4  5  6 
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Nova comanda al menjador 

Quan es prem sobre una taula verda, disponible, s’inicia el procés per generar una 

nova comanda. En el cas del menjador, es pot triar entre la carta i els diferents 

menús per tal que el client pugui escollir els plats i begudes. A més, en el cas que 

el client sigui dels habituals i estigui identificat, se’l pot escollir per tal que se li 

apliquin certs avantatges. 

A mesura que es seleccionen plats i begudes, la llista d’articles creix indicant 

l’article, la quantitat, si prové de la carta o de menú, el preu unitari i el preu 

segons la quantitat escollida. Sota la llista hi figura el preu final de la comanda 

sense IVA. 

En aquest moment ja es pot guardar la comanda i generar-ne el tiquet o bé, deixar-

la pendent (taula ocupada) fins que el client acabi i demani el tiquet. 

A continuació es mostra una nova comanda des del punt de vista de la carta. 

 
Figura 37. Nova comanda al menjador - Carta 
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Com es pot apreciar, els aliments de la carta estan distribuïts per famílies. En 

canvi, des del punt de vista dels menús, els articles apareixen per tipus, és a dir, 

els primer plats, segons, postres, cafès i aigües. El motiu d’aquesta diferència és 

l’observació de la capacitat que té l’aplicació a decisions que prengui l’usuari 

final.  

A continuació es mostra un l’exemple exposat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Nova comanda al menjador - Menú 
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Modificar comanda al bar 

En el cas que la comanda sigui al bar i concretament en una taula, el mateix, una 

vegada es guarda una comanda, queda la taula ocupada (vermella). 

Quan s’accedeix a la comanda d’una taula ocupada, com es pot comprovar, 

apareix la llista d’aliments demanats i es disposa de la capacitat d’afegir nous 

articles, modificar-ne la quantitat, treure articles, etc. Finalment, al guardar, la 

comanda queda modificada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Modificar comanda 
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Pantalla de les comandes obertes a la barra 

Donat que a la barra s’hi poden anar afegint clients, es considera que mai està 

ocupada de manera que sempre s’hi pugui iniciar una nova comanda. Per tant, a 

diferència de qualsevol taula, a la barra es poden tenir n comandes obertes alhora. 

A part d’aquest detall, el funcionament i oferiments és el mateix que qualsevol de 

les taules del bar. 

A continuació s’exposa la pantalla amb la llista de comandes del bar. A la part 

dreta, botó verd és per iniciar-ne una de nova i, a la part esquerra, el botó groc és 

per modificar i/o acabar la que està seleccionada.  

 

 

 

 

 

Figura 40. Comandes pendents a la barra 
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Pantalla d’exemple de paginació d’articles d’una família 

Tan a la barra horitzontal de famílies o tipus de menjars o begudes com als 

articles d’aquests, es pot donar el cas que es sobrepassin el nom d’elements 

possibles a mostrar; en aquest cas se’n redueixen dos i apareixen dos botons per 

tal que l’usuari pugui desplaçar-se de “pàgina” (els botons grocs amb fletxes a la 

part inferior de la zona d’imatges d’articles). 

A continuació es mostren les dues “pàgines” d’articles pel tipus gelats: 

 
Figura 41. Paginació d’articles - part 1 
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4.6.3. Especificació de formats d’impressió 

Els formats d’impressió d’informes tindran les següents característiques: 

� Per a cada format d’impressió: 

� Hi haurà el logotip de l’empresa. 

� Contindrà un títol de l’informe que el pugui identificar. 

� El número de pàgina estarà situat a la part inferior esquerra. 

� En informes amb filtratge: 

� S’indicarà sota quins criteris de filtre s’ha obtingut l’informe. 

En la següent plana se’n mostra un exemple. 

 

Figura 42. Paginació d’articles – part 2 
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1 60 Del al Llistat d'articles:  

19:04:21 14/04/2008 

Article Família id Article Data d'alta 

"Solomillo" al pebre verd Carns  37 10/11/2007 
All i oli Carns  56 10/11/2007 
Amanida casa Amanides  6 10/11/2007 
Amanida catalana Amanides  14 10/11/2007 
Amanida verda Amanides  17 10/11/2007 
Botifarra Carns  22 10/11/2007 
Cabdells Amanides  5 10/11/2007 
Carn de xai Carns  26 10/11/2007 
Carxofes Entrants freds  13 10/11/2007 
Conill Carns  40 10/11/2007 
Conill a la brasa Carns  29 10/11/2007 
Costelles de cabrit Carns  33 10/11/2007 
Costelles de xai Carns  44 10/11/2007 
Crema catalana Postres  60 10/11/2007 
Cuixa de cabrit Carns  34 10/11/2007 
Cuixa de xai Carns  28 10/11/2007 
Escalivada Entrants freds  9 10/11/2007 
Espàrrecs Entrants freds  12 10/11/2007 
Espàrrecs verds Entrants freds  8 10/11/2007 
Espatlla de cabrit Carns  35 10/11/2007 
Espatlla de xai Carns  32 10/11/2007 
Graellada Carns  25 10/11/2007 
Graellada major Carns  3 10/11/2007 
Lletó Carns  43 10/11/2007 
Llom Carns  42 10/11/2007 
Mongetes amb botifarra Carns  20 10/11/2007 
Mongetes del ganxet Carns  21 10/11/2007 
Pa torrat Carns  46 10/11/2007 
Patates fregides Carns  38 10/11/2007 
Pebrot escalivat Entrants freds  10 10/11/2007 
Pebrots del Padró Entrants freds  15 10/11/2007 
Pollastre Carns  41 10/11/2007 

Pàgina 1 de 1 
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Capítol 5. Disseny del sistema d’informació (DSI) 

 

En aquest capítol s’exposen les diferents activitats que contempla la Mètrica v.3 

en el disseny del sistema d’informació.  

Concretament, es detallaran les activitats següents: 

� Definició de l’arquitectura del sistema 

� Disseny de l’arquitectura de suport 

� Disseny de casos d’ús reals 

� Disseny de classes 

� Disseny físic de dades 

� Generació d’especificacions de construcció 

� Especificació tècnica del pla de proves 

� Establiment de requisits d’implantació 

 

5.1. Definició de l’arquitectura del sistema 

5.1.1. Definició de nivells d’arquitectura 

La definició dels nivells de l’arquitectura del sistema a desenvolupar s’ha basat en 

l’especificació de requeriments obtinguda. Partint d’aquesta, donat que es tracta 

d’una aplicació multiusuari, un fet important és la necessitat de comunicació entre 

els diferents dispositius, caldrà enfocar-ho cap a una arquitectura en nivells com 

ara client - servidor. Concretament, l’aplicació de gestió se situarà en l’entorn que 

faci de servidor de base de dades i disposi del servei web. Pel que fa a la resta de 

dispositius, tant TPV com els diferents Pocket PC, tindran la capacitat de rebre i 

enviar-se informació amb l’objectiu d’estar totalment sincronitzats. 
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Aquesta comunicació tindrà com a punt d’origen el servei web, de manera que, 

per exemple, quan des d’un Pocket PC es guardi una comanda, el servei web 

comunicarà a tots els dispositius connectats aquest fet amb la intenció que tots 

s’actualitzin; en aquest cas, quedaria ocupada la taula assignada a la comanda.  

5.1.2. Especificació d’estàndards i normes de disseny i construcció 

S’emprarà la notació UML en el disseny de casos d’us, de classes, disseny físic de 

dades i en general de tot el relacionat amb el disseny de components del sistema 

que necessitin un anàlisi acurat. 

Pel que fa a la construcció del sistema caldrà tenir en compte les següents 

principals normes: 

� Referent al disseny: 

� Tots els components de construcció que siguin interfícies d’usuari 

(formularis d’entrada de dades) s’identificaran amb un nom 

representatiu de la seva funcionalitat, precedit del mot frm. A més 

a més, caldrà que el disseny estigui orientat a una funcionalitat 

similar a eines de Microsoft ja que és l’entorn de treball del sistema 

especificat en els requeriments. 

� En el cas de classes del sistema, aquestes aniran precedides de cls. 

� Pel que fa als dissenys dels informes o reports s’anomenaran 

precedits del mot rpt. 

� El mòdul principal del programa contindrà la paraula Main. 

� En la construcció del sistema s’aprofitaran al màxim els recursos ja 

disponibles (llibreries de codi font pròpies) i també les que disposi 

l’entorn de desenvolupament. 

� Es desarà cada component del sistema en un directori separat dels 

altres, per tal de separar els fitxers que composen cada un dels 

components. 
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� El disseny de les interfícies i informes serà homogeni en tot el 

sistema sempre que es tracti de funcionalitats similars. 

� Les diferents aplicacions es desenvoluparan en projectes de treball 

diferents.  

� Referent a la codificació: 

� Els noms de funcions i mètodes començaran estaran en lletra 

minúscula, menys l’inici de cada paraula que la composi que estarà 

amb majúscula. Per exemple: nomFunció. 

� Les variables es declararan totes amb minúscula. 

� Es comentaran les parts del codi font més susceptibles i rellevants. 

5.1.3. Identificació de subsistemes de disseny 

Els subsistemes identificats en l’apartat 4.3 Identificació de subsistemes d’anàlisi, 

són específics del sistema ja que aporten les funcionalitats principals d’aquest. 

Altres subsistemes que cal tenir en compte són els que hi donen suport. Entre 

aquests s’identifiquen els següents: 

� Gestor de dades: es tracta d’eines que ofereix el sistema gestor de base de 

dades i que serveixen per la connexió i accés a la base de dades (per 

exemple, objectes ADO o ADO.NET de Microsoft per l’accés a base de 

dades). 

� Objectes de negoci: objectes que utilitzen les eines del gestor de dades per 

tal de donar suport a la lògica del sistema (en arquitectura de tres capes, és 

la capa del mig). Els objectes de negoci utilitzen els subsistemes específics 

del sistema. 

� Interfície d’usuari: subsistema encarregat de gestionar la presentació de la 

informació a l’usuari i de controlar la interacció que té aquest amb el 

sistema (gestió d’events, excepcions, validació d’entrada de dades, etc.). 
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5.1.4. Especificació de l’entorn tecnològic 

Tenint en compte els nivells definits en el punt 5.1.1 Definició de nivells 

d’arquitectura, a continuació s’especifica l’entorn tecnològic per donar-hi suport: 

� Segons els requeriments de l’usuari, el sistema operatiu utilitzat serà 

Microsoft Windows XP. 

� El motor del sistema gestor de base de dades a utilitzar serà el SQL Server 

2005. 

5.1.5. Especificació de requisits d’operació i seguretat 

Per tal de garantir la protecció del sistema i minimitzar el risc de pèrdua 

d’informació, a continuació es defineixen els requisits de seguretat i control del 

sistema: 

� Cal que la modificació de les dades es realitzi complint estrictament les 

regles d’integritat referencial en bases de dades relacionals. Amb això hi 

ha la seguretat que no queden dades inconsistents i/o incoherents. 

� L’accés a registres i la posterior actualització es realitzarà mitjançant 

sistema transaccional per evitar que possibles accions errònies no puguin 

tenir un retrocés al seu estat inicial.  

� L’accés a l’aplicació de gestió serà única; en aquest cas pel responsable 

del restaurant. Les aplicacions pels Pocket PC i TPV només hi podran 
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treballar el empleats que s’identifiquin amb el sistema electrònic ja 

esmentat. 

� Caldrà que l’aplicació disposi d’un sistema de realització i recuperació de 

copies de seguretat periòdic i automàtic per tal d’evitar possibles pèrdues 

de dades. 

5.2. Disseny de l’arquitectura de suport 

En el disseny de l’arquitectura de suport cal tenir en compte que alguns dels 

subsistemes exposats anteriorment en el punt 5.1.3 Identificació de subsistemes de 

disseny són subsistemes de tercers dels quals no és necessari saber-ne el seu 

disseny, però si la seva especificació. Aquest és el cas del subsistema gestor de 

dades que es tracta d’eines o objectes que ofereix el sistema gestor de bases de 

dades per l’accés a la informació. Es tracta de varis objectes que permeten 

realitzar connexions amb la base de dades, gestionar relacions entre taules, accedir 

a taules, actualitzar dades, esborrar dades, etc. El mateix passa amb el subsistema 

interfície d’usuari que són un conjunt d’eines o objectes que ofereix la plataforma 

de desenvolupament. El que si cal realitzar en aquest és el control d’interacció 

entre l’usuari i la interfície. 

Diferent és el cas dels objectes de negoci que són aquells que utilitzen el 

subsistema específic. De fet, els objectes de negoci són molt similars als del 

subsistema específic però amb la utilització del subsistema gestor de dades per tal 

de desar les dades gestionades amb els objectes dels subsistema específic. 

5.3. Disseny de casos d’ús reals 

Agafant com a punt de partida els casos d’ús d’anàlisi presentats en l’apartat 4.2 

Establiment de requisits a continuació es mostra amb detall el disseny dels casos 

d’ús reals identificant les classes associades a cadascun d’ells, diagrames 

d’interacció  entre els objectes de cada cas d’ús i fent una revisió de la  interfície 

d’usuari mostrada en la part d’anàlisi. 



Part II. Desenvolupament de sistemes d’informació: utilització de Mètrica v.3  Capítol 5. Disseny del sistema d’informació 

  85 

Tenint present que en una gestió es realitzen les accions d’afegir, esborrar i 

modificar objectes d’una classe, a partir d’aquest moment s’entendrà com a gestió 

el fet de poder realitzar aquestes accions. 

En la part d’anàlisi no s’aprofundia en què es realitzava en una gestió, tot i que 

podia ser obvi. Degut a que el funcionament i l’estructura dels subsistemes són 

similars, en aquesta fase es procedirà a especificar un únic mòdul de forma 

genèrica, que englobi l’estructura principal de tots ells. 

Gestió d’articles 

En la figura de la pàgina següent es mostra el cas d’ús de disseny de la gestió 

d’articles. Partint del diagrama d’activitat d’articles especificat a l’apartat 4.2.2 

Especificació de casos d’ús, s’aprofundirà en el detall de la gestió.  

 

 

 

A l’hora de mantenir i dur el control dels articles, l’usuari tindrà la possibilitat de 

donar d’alta, de baixa, modificar, consultar i llistar articles. Aquestes gestions es 

duran a terme a través de la interacció de l’usuari amb l’aplicatiu. 

A continuació s’especificaran al detall cadascun d’aquests processos. 
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- Alta Article: 

Al fer una alta d’article, primer de tot s’han de validar les dades i una vegada 

superada aquesta fase, es procedeix a la inserció. En cas que hi hagi qualsevol 

error es mostra un missatge. 

 

 

 

Les instruccions serien les següents: 

Funció Alta(dades) 
 Si ValidarDades(dades) llavors 
  InserirRegistre(dadesFinals)   
 Altrament 
  mostrarError(‘Dades incorrectes’) 
 Fsi 
FiFunció 
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- Baixa: 

En la baixa d’un article, com de qualsevol altre element, s’hauran de controlar 

totes aquelles entitats afectades. Donat que la informació detallada de 

qualsevol tiquet o factura i la corresponent comanda, és vital per a l’empresa i 

no pot ésser eliminada, al generar una comanda, no només es guarda 

l’identificador de cada article sinó que també la descripció, preu, etc. Així 

mateix, per a d’altres informacions. 

També cal dir que els articles tenen la opció d’estar activats o desactivats. 

En general, el procés és el següent: 

 

 

Les instruccions serien les següents: 

Funció Baixa(codi) 
 Si ConfirmaEliminació() llavors 
  Si ExisteixRegistre(codi) llavors 
   eliminarClientsInteressats(codi) 
   eliminarRegistre(codi) 
  altrament 
   mostrarError(‘Aquest registre no existeix’) 
  Fsi 
     Fsi 
FiFunció 
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- Modificació: 

 

   

Les instruccions serien les següents: 

Funció Modificar(dades) 
 Si ValidarDades(dades) llavors 
  ModificarRegistre(dadesFinals)   
 Altrament 
  mostrarError(‘Dades incorrectes’) 
 Fsi 
FiFunció 
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- Consulta: 

 

   

Les instruccions serien les següents: 

Funció Consulta(codi) 
 Si ValidarCodi(codi) llavors 
  MostrarDades(codi)   
 Altrament 
  mostrarError(‘Codi incorrecte’) 
 Fsi 
FiFunció 
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- Llistat: 

 

   

I les instruccions serien les següents: 

Procediment Llistar() 
 campsCerca  ObtenirCampsCerca 
 Si CercarRegistres(campsCerca) llavors 
  MostrarDades()   
 Altrament 
  mostrarError(‘No hi ha cap registre amb aquestes característiques’) 
 Fsi 
FiProcediment 
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5.4. Disseny físic de dades 

En aquest apartat es realitza el disseny físic de dades del sistema, a partir dels 

models de classes de disseny del sistema. Per tal d’obtenir aquest disseny 

s’apliquen les regles de transformació que proporciona la mètrica 3 (veure 

document Técnicas y prácticas que hi ha en la documentació). 

5.4.1. Transformació del model de classes al model físic de dades 

A continuació es mostra el model físic de dades derivat del model de classes 

obtingut. A continuació, a més a més, s’exposen les taules, columnes, claus 

primàries, claus secundàries (o foranes) i índexs resultants de l’aplicació de les 

regles de transformació, agrupades per colors segon el subsistema del que formen 

part. 

 

� Subsistema de dades mestre.  

                            

� Subsistema de gestió d’articles i menús.  

 

� Subsistema de taules i zones.  

 

� Subsistema de comandes, tiquets i factures.   
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Figura 42. Diagrama conceptual del domini 



Part II. Desenvolupament de sistemes d’informació: utilització de Mètrica v.3  Capítol 5. Disseny del sistema d’informació 

  93 

Agrupades per subsistema, a continuació es mostra el detall de les taules que 

formen el diagrama conceptual del domini: 

� Subsistema de gestió de dades mestres: 

� Empleat: Recollirà la informació referent al personal de l’empresa. 

� Tarifa: Els clients tindran una tarifa assignada i se li aplicaran els 

corresponents preus. 

� Impost: Taula pels diferents tipus d’impost. 

� Client: Contindrà les dades personals dels clients. 

� Forma Pagament: En efectiu, amb tarja de crèdit... 

� Preu: Taula amb la llista de preus dels articles segons tarifes. 

� Empresa: Informació personal de l’empresa o empreses. 

Taula Empleat 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau 
Primària id_empleat numeric   No FK: FK_comanda_empleat 

FK: FK_tiquet_empleat 
  nom varchar 100 Sí   
  cif varchar 50 No   
  direccio varchar 100 Sí   
  codi_postal char 5 Sí   
  poblacio varchar 50 Sí   
  provincia varchar 30 Sí   
  telefon varchar 50 Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_empleat Clau Primària, únic id_empleat 

 

Taula Tarifa 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau Primària id_tarifa numeric   No FK: FK_client_tarifa 
FK: FK_preu_tarifa 

  descripcio nvarchar 100 Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_tarifa Clau Primària, únic id_tarifa 
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Taula Impost 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau 
Primària id_impost numeric   No 

FK: FK_article_impost 
FK: FK_client_impost 
FK: FK_factura_impost_impost 

  descripcio varchar 50 No   
  iva numeric   No   
  recarrec_equivalencia numeric   No   
  igic numeric   No   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_impost Clau Primària, únic id_impost 

 

Taula Client 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau 
Primària id_empresa numeric   No FK: FK_factura_client 

FK: FK_comanda_client1 
Clau 
Primària id_client numeric   No FK: FK_factura_client 

FK: FK_comanda_client1 
  cif varchar 25 Sí   
  nom_comercial varchar 50 No   
  nom_fiscal varchar 50 Sí   
  direccio varchar 100 Sí   
  codi_postal char 5 Sí   
  poblacio varchar 50 Sí   
  provincia varchar 30 Sí   
  telefon varchar 50 Sí   
  fax varchar 50 Sí   
  id_impost numeric   Sí PK: PK_impost 
  id_forma_pagament numeric   Sí PK: PK_forma_pagament 
  id_serie_facturacio char 3 Sí PK: PK_serie_facturacio 
  data_ultima_factura datetime   Sí   
  descompte numeric   Sí   
  observacions varchar 255 Sí   
  dia_pagament_1 numeric   Sí   
  dia_pagament_2 numeric   Sí   
  dia_pagament_3 numeric   Sí   
  id_tarifa numeric   No PK: PK_tarifa 

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_client Clau Primària, únic id_empresa, 
id_client 
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Taula Forma_Pagament 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau Primària id_forma_pagament numeric   No 
FK: FK_client_forma_paga. 
FK: 
FK_tiquet_forma_pagament 

  descripcio varchar 50 Sí   
  numero_pagaments numeric   Sí   
  dias_primer numeric   Sí   
  dias_resta numeric   Sí   
Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_forma_pagament Clau Primària, únic id_forma_pagament 

 

Taula Preu 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_empresa numeric   No   
Clau Primària id_tarifa numeric   No PK: PK_tarifa 
Clau Primària id_article numeric   No PK: PK_article 
  data_alta datetime   Sí   
  data_final datetime   Sí   
  preu_venta decimal   Sí   
  preu_compra decimal   Sí   
  marge decimal   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_preu Clau Primària, únic 
id_empresa, 
id_tarifa, 
id_article 

 

Taula Empresa 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau Primària id_empresa numeric   No 
FK: FK_factura_empresa 
FK: FK_comanda_empresa 
FK: FK_tiquet_empresa 

  nom varchar 50 No   
  cif varchar 50 No   
  direccio varchar 60 Sí   
  codi_postal varchar 5 Sí   
  provincia varchar 30 Sí   
  poblacio varchar 50 Sí   
  telefon varchar 50 Sí   
  fax varchar 50 Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_empresa Clau Primària, únic id_empresa 
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� Subsistema de gestió d’articles i menús: 

� Article: Contindrà tots els articles actius i no actius de l’empresa 

amb la corresponent informació. 

� Menú: Taula pels diferents menús que disposi el restaurant. 

� Menú_Article: Relació de menús i els articles que en formen part. 

� Família: Agrupacions d’articles per tipus. 

� Tipus Article: Taula per indicar si un article és primer o segon plat, 

postres, etc. 

� Tipus Menú: Per diferenciar el menús de cartes, per exemple. 

Taula Article 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau 
Primària id_article numeric   No 

FK: FK_d_comanda_article 
FK: FK_d_tiquet_article 
FK: FK_menu_article_article 
FK: FK_preu_article 

  descripcio varchar 100 Sí   
  descripcio_tpv varchar 100 Sí   
  data_alta datetime   Sí   
  id_familia numeric   Sí PK: PK_familia 
  id_impost numeric   Sí PK: PK_impost 
  observacions varchar 200 Sí   
  actiu char 1 Sí   
  id_zona_preparacio numeric   Sí PK: PK_zona_preparacio 
  id_tipus_article numeric   Sí PK: PK_tipus_article 
Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 
PK_article Clau Primària, únic id_article 

 

Taula Menú 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau Primària id_menu numeric   No FK: FK_d_comanda_menu 
FK: FK_menu_article_menu 

  id_tipus_menu numeric   Sí PK: PK_tipus_menu_1 
  descripcio nvarchar 100 Sí   
  preu decimal   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_menu Clau Primària, únic id_menu 
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Taula Menú_Article 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_menu numeric   No PK: PK_menu 
Clau Primària id_tipus_article numeric   No PK: PK_tipus_article 
Clau Primària linia numeric   No   
  id_article numeric   Sí PK: PK_article 
  descripcio nvarchar 100 Sí   
  preu numeric   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_menu_article Clau Primària, únic 
id_menu, 
linia, 
id_tipus_article 

 

Taula Família 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_familia numeric   No FK: FK_article_familia 
  descripcio varchar 100 Sí   
  id_tipus_article numeric   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_familia Clau Primària, únic id_familia 

 

Taula Tipus_Article 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau 
Primària id_tipus_article numeric   No FK: FK_article_tipus_article 

FK: FK_menu_article_tipus_article 
  descripcio varchar 100 Sí   
Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 
PK_tipus_article Clau Primària, únic id_tipus_article 

 

Taula Tipus_Menú 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_tipus_menu numeric   No FK: FK_menu_tipus_menu 
  descripcio varchar 100 Sí   
Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 
PK_tipus_menu_1 Clau Primària, únic id_tipus_menu 
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� Subsistema de gestió de zones: 

� Zona: Els espais del restaurant estaran distribuïts en zones que 

alhora podran contenir més zones. Per exemple, el menjador, la 

zona de fumadors i de no fumadors, o la zona del bar. 

� Taula: Contindrà la ubicació de les diferents taules del restaurant, 

és a dir, a quina zona estan. 

 

Taula Zona 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau Primària id_zona numeric   No 
FK: FK_taula_zona 
FK: FK_zona_zona 
PK: PK_zona 

  descripcio varchar 100 Sí   
  id_pare numeric   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_zona Clau Primària, únic id_zona 

 

Taula Taula 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_taula numeric   No FK: FK_comanda_taula 
  descripcio varchar 100 Sí   
  id_zona numeric   Sí PK: PK_zona 
  fila numeric   Sí   
  columna numeric   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_taula Clau Primària, únic id_taula 
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� Subsistema de gestió de comandes i facturació: 

� Comanda: Taula per guardar la informació general de totes les 

comandes que es generen en l’activitat diària del restaurant. 

� Detall Comanda: De cada comanda se’n guarda el detall d’articles i 

preus corresponents. 

� Tiquet: Informació referents als tiquets generats d’una comanda. 

� Detall Tiquet: Detall dels tiquets amb els articles que en formen 

part. 

� Factura: Taula amb les dades referents a totes aquelles factures 

d’una o varies comandes. 

� Factura Impost: Detall de cada factura amb els articles i impostos 

corresponents. 

� Factura Pendent: Per les factures que es paguen a plaç.  

 

Taula Comanda 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau 
Primària id_empresa numeric   No 

FK: FK_d_comanda_comanda1 
PK: PK_client 
PK: PK_empresa 

Clau 
Primària id_comanda numeric   No FK: FK_d_comanda_comanda1 

  id_exercici numeric   Sí   
  id_client numeric   Sí PK: PK_client 
  id_taula numeric   Sí PK: PK_taula 
  id_empleat numeric   Sí PK: PK_empleat 
  id_factura numeric   Sí   
  id_tiquet numeric   Sí   
  persones numeric   Sí   
  observacions nvarchar 50 Sí   
  data datetime   Sí   
  numero_menus numeric   Sí   
  import numeric   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_comanda_1 Clau Primària, únic id_empresa, 
id_comanda 
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Taula Detall_Comanda 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_empresa numeric   No PK: PK_comanda_1 
Clau Primària id_comanda numeric   No PK: PK_comanda_1 
Clau Primària linia numeric   No   
  id_exercici numeric   No   
  id_article numeric   Sí PK: PK_article 
  quantitat numeric   Sí   
  descripcio nvarchar 100 Sí   
  observacions nvarchar 50 Sí   
  ordre_servir numeric   Sí   
  descompte numeric   Sí   
  preu numeric   Sí   
  import numeric   Sí   
  invitacio char 1 Sí   
  id_menu numeric   Sí PK: PK_menu 

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_d_comanda_1 Clau Primària, únic 
id_empresa, 
id_comanda, 
linia 

 

Taula Tiquet 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau 
Primària id_empresa numeric   No 

FK: 
FK_d_tiquet_tiquet 
PK: PK_empresa 

Clau 
Primària id_tiquet numeric   No FK: 

FK_d_tiquet_tiquet 
  id_empleat numeric   Sí PK: PK_empleat 

  id_forma_pagament numeric   Sí PK: 
PK_forma_pagament 

  data datetime   Sí   
  total_brut numeric   Sí   
  total_net numeric   Sí   
  id_impost numeric   Sí   
  total_iva numeric   Sí   
  total_tiquet numeric   Sí   
  id_quadrament numeric   Sí   
Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_tiquet_1 Clau Primària, únic id_empresa, 
id_tiquet 
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Taula Detall_tiquet 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_empresa numeric   No PK: PK_tiquet_1 
Clau Primària id_tiquet numeric   No PK: PK_tiquet_1 
Clau Primària linia numeric   No   
  id_article numeric   Sí PK: PK_article 
  descripcio varchar 100 Sí   
  quantitat numeric   Sí   
  preu numeric   Sí   
  descompte numeric   Sí   
  import numeric   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_d_tiquet 
Clau Primària, únic 
 

id_empresa, 
id_tiquet, 
linia 

 

Taula Factura 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 

Clau 
Primària id_empresa numeric   No 

FK: 
FK_factura_impost_factura 
FK: 
FK_factura_pendent_factura 
PK: PK_client 
PK: PK_empresa 

Clau 
Primària id_exercici numeric   No 

FK: 
FK_factura_impost_factura 
FK: 
FK_factura_pendent_factura 
PK: PK_exercici 

Clau 
Primària id_factura numeric   No 

FK: 
FK_factura_impost_factura 
FK: 
FK_factura_pendent_factura 

  id_client numeric   No PK: PK_client 
  data datetime   Sí   
  total_brut numeric   Sí   
  total_net numeric   Sí   
  import numeric   Sí   
  comptabilitat_actualitzada char 1 Sí   
  descompte_comercial numeric   Sí   
  descompte_anticip numeric   Sí   
  import_descompte_comercial numeric   Sí   
  import_descompte_anticip numeric   Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_factura_1 Clau Primària, únic 
id_empresa, 
id_exercici, 
id_factura 
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Taula Factura_Impost 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_exercici numeric   No PK: PK_factura_1 
Clau Primària id_empresa numeric   No PK: PK_factura_1 
Clau Primària id_factura numeric   No PK: PK_factura_1 
Clau Primària id_impost numeric   No PK: PK_impost 
  base_imposable numeric   No   
  iva numeric   No   
  recarrec numeric   Sí   
  igic numeric   No   
  import_iva numeric   No   
  import_recarrec numeric   Sí   
  import_igic numeric   No   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_factura_impost_1 Clau Primària, únic 

id_exercici, 
id_empresa, 
id_factura, 
id_impost 

 

Taula Factura_Pendent 

  Nom Columna Tipus Mida  Nul? Relacions 
Clau Primària id_exercici numeric   No PK: PK_factura_1 
Clau Primària id_empresa numeric   No PK: PK_factura_1 
Clau Primària id_factura numeric   No PK: PK_factura_1 
Clau Primària plaç numeric   No   
  import numeric   No   
  data_factura datetime   No   
  data_venciment datetime   No   
  id_client numeric   No   
  cobrada char 1 No   
  data_cobrament datetime   Sí   
  observacions varchar 50 Sí   

Nom Index Descripció de l’índex Claus de l’índex 

PK_factura_pendent_1 Clau Primària, únic 

id_exercici, 
id_empresa, 
id_factura, 
plaç 
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5.5. Especificacions de construcció 

5.5.1. Especificacions de l’entorn de construcció 

Per a la construcció del sistema d’informació cal definir quin és l’entorn, segons 

els següents conceptes: 

� Entorn tecnològic: hardware i software. 

� Eines de construcció, llenguatges de programació, etc. 

Software 

Per la construcció del sistema s’emprarà com a sistema operatiu Microsoft 

Windows XP Professional, ja que les eines de desenvolupament emprades 

s’executen sota aquesta plataforma (tal i com es descriu a continuació). 

 

Hardware 

L’equip emprat pel desenvolupament del sistema en l’aplicació de gestió és: 

� Processador Dual Core. 

� 3Gb de memòria RAM. 

� Disc dur de 320Gb de capacitat. 

� Tarja gràfica de 1Gb. 

� Gravadora de CD i DVD per realitzar copies de seguretat periòdiques. 

� Impressora làser per a la impressió de dissenys i esquemes. 

Per desenvolupar les aplicacions pels Pocket i TPV, s’ha utilitzat el hardware 

anterior juntament amb uns dispositius de tipus estàndard, és a dir, aparells 

assequibles però de bon rendiment. 
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Llenguatges de programació 

A l’hora d’escollir el llenguatge de programació a utilitzar s’ha tingut en 

compte que la seva utilització no sigui molt complexa. Per aquest motiu s’ha 

optat per la opció d’un llenguatge visual. Ara bé, existeix un ampli ventall de 

llenguatges de programació. L’elecció s’ha centrat entre els que a continuació 

es mostren: 

1. Microsoft C# (plataforma .NET) 

2. Microsoft Visual Basic .NET (plataforma .NET) 

3. Java 

Després d’analitzar les diferents opcions l’elecció final ha estat la d’emprar el 

llenguatge de programació Microsoft C# (conjuntament amb la plataforma 

.NET en la seva versió 2.0). Els motius d’aquesta elecció han estat els 

següents: 

� Tot i que la versió de Visual Basic per la plataforma .NET és un 

llenguatge orientat a objectes, és incòmode d’utilitzar sobretot per la 

incorporació de característiques de llenguatges orientats a objectes a un 

llenguatge que, per tradició, no incorporava aquestes característiques. Per 

tant, s’hauria de fer un estudi del funcionament d’aquesta nova versió, tot i 

tenir un coneixement a fons de la seva versió 6.0. Per tant, no s’opta per 

aquesta opció, sinó per un llenguatge inherentment orientat a objectes ja 

des dels seus inicis. 

� Queda doncs, la opció de Java o bé la de C#. Java és un llenguatge ja 

consolidat, per aplicacions d’internet sobretot, tot i que també hi ha 

aplicacions de gestió desenvolupades en aquest llenguatge. Aquest, 

s’executa mitjançant una màquina virtual que interpreta el codi d’entremig 

generat en la compilació del codi font. Aquest fet pot arribar a alentir 

bastant l’execució de l’aplicació final.   

� C# és el nou llenguatge de programació desenvolupat per Microsoft i que 

es pot considerar el llenguatge natiu de la nova plataforma de Microsoft: la 

plataforma .NET. Aquest nou llenguatge inclou la facilitat d’ús de Visual 
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Basic, l’estructura de Java i la manipulació de punters de C i C++. Per 

tant, és un nou llenguatge que aparentment dóna molt de sí i, a més a més, 

és recent. La plataforma .NET esmentada proporciona una alternativa a la 

de Java (tot i aplicar una filosofia molt similar). Disposa d’un ampli 

conjunt de classes preestablertes que donen un gran suport al programador 

per a la realització d’aplicacions, tant de PC com per dispositius mòbils. 

Incorpora un nou model d’accés a dades, ADO.NET, que millora en gran 

mesura la seva versió predecessora (ADO). L’execució d’aplicacions sota 

la plataforma .NET es realitza compilant a codi màquina en temps 

d’execució (compilador just-in-time), el codi d’entremig (msil, Microsoft 

Intermediate Language) generat en la compilació del codi font escrit en un 

dels llenguatges de la plataforma. Per aquest motiu, execucions 

successives de les diferents parts de l’aplicació resulten molt més ràpides 

ja que tant sols cal executar el codi màquina creat anteriorment i que es 

troba en cache.  

Una altra raó per escollir aquest llenguatge i plataforma és per la voluntat 

pròpia de voler experimentar amb tecnologies noves. Cal dir que fins ara no 

havia treballat amb ni amb el llenguatge ni amb la tecnologia, fet que ha estat 

decisiu. 

Eines de desenvolupament 

Un cop escollit el llenguatge de programació, cal dir que l’entorn de 

desenvolupament (o IDE) utilitzat és Microsoft Visual Studio .NET, en la 

versió 2005. Durant el desenvolupament del projecte ha sortit al mercat la 

nova, la versió 2008, juntament amb el gestor de base de dades SQL Server 

2008. Aquest entorn ofereix un ampli ventall d’eines, entorn gràfic de disseny 

d’interfícies, explorador de bases de dades, disseny d’informes, etc. 

També s’emprarà l’ajuda de desenvolupament MSDN incorporada amb 

Microsoft Visual Studio .NET i l’ajuda de .NET Framework SDK (plataforma 

.NET). Al mateix temps, també hi ha la necessitat d’utilitzar manuals d’usuari 

de Microsoft Visual Studio .NET, del llenguatge de programació C#. 
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Sistema gestor de bases de dades 

Per l’elecció del sistema gestor de bases de dades a emprar s’ha tingut molt en 

compte la decisió de l’entorn a utilitzar. Microsoft ofereix un gestor de base de 

dades totalment acoblable i compatible al IDE escollit, raó per la qual el SQL 

Server 2005 serà el gestor de bases de dades de l’aplicació.  

Aquest gestor ofereix la capacitat de treballar amb volums de dades importants 

per lo que pel restaurant no hi haurà problema. A més, permet el 

desenvolupament de procediments que puguin ser utilitzats per un servei web 

de manera senzilla i fiable. 

5.5.2. Definició de components i subsistemes de construcció 

Els components i subsistemes a construir s’obtenen de la part de disseny del 

sistema d’informació. 

El fet d’emprar una tecnologia com la plataforma .NET juntament amb l’entorn de 

desenvolupament Visual Studio .NET, provoca que es generin molts components 

de forma semiautomàtica, com és el cas dels components d’accés a dades. A partir 

de l’estructura física de la base de dades, s’obtenen les classes que gestionen cada 

una de les taules (objectes de negoci), amb operacions per cada classe per 

gestionar de forma eficient les dades. Aquestes classes obtingudes de forma 

semiautomàtica hereten de classes contingudes dins el paquet ADO.NET. 

Aquestes classes genèriques són la classe DataTable, juntament amb DataSet 

(conjunt de dades), DataRow i DataColumn (entre altres).  

També es generaran les classes encarregades de construir els formularis amb els 

que interacciona l’usuari amb el sistema. Aquestes seran una herència de la classe 

base Form. Aprofitant l’herència, es crearan uns formularis base a partir dels 

quals es generaran la resta de formularis de l’aplicació, de tal manera que 

qualsevol canvi posterior realitzat en els formularis base es realitzarà també en els 

demés formularis. Aquesta possibilitat permet accelerar substancialment el procés 

de creació de la interfície d’usuari. Els formularis creats seran de dos tipus: 

formularis de diàleg per a l’edició de dades i filtres i formularis de dades. 
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Es crearan llibreries (DLL) que contindran els diferents elements de l’aplicació. 

Aquestes llibreries seran agrupades segons criteris de manteniment posterior de 

l’aplicació, agrupant diàlegs en una llibreria, pantalles de dades en una altra, 

objectes de negoci en una altra i llibreries de components generals per l’aplicació. 

És important recalcar que és necessària la reutilització de codi, sobretot en les 

aplicacions pels Pocket PC i TPV ja que treballaran de manera molt similar on, la 

principal diferència, serà la mida dels components mostrada en pantalla. 

Caldrà realitzar proves unitàries per a cada component; proves d’integració entre 

components i proves globals. 

5.5.3. Especificacions de construcció 

S’empraran els components d’accés a dades ADO.NET inclosos en la plataforma 

.NET. Aquests components són molt flexibles, n’hi ha gran quantitat i de gran 

utilitat i estan optimitzats en funció del motor de base de dades emprat. En el cas 

del sistema a construir, s’utilitzarà el subconjunt SQL que es complementa amb el 

motor de base de dades SQL Server.  

Per a la creació d’informes s’empraran els objectes de Crystal Reports, que estan 

preparats per utilitzar en la plataforma .NET. Per al disseny dels informes 

s’emprarà l’eina integrada en el Visual Studio .NET per a crear informes (reports) 

de Crystal Reports. 

S’intentarà emprar qualsevol component ja creat i disponible amb llicència 

gratuïta. Aquests components es cercaran a la web, ja que n’hi ha molts de 

disponibles. 
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5.6. Especificació del pla de proves 

Els diferents tipus de proves que caldrà realitzar, són: 

Proves unitàries 

En aquest tipus de proves es verificaran els diferents components a construir 

per separat, comprovant que la gestió d’excepcions sigui correcta. 

Proves d’integració 

Es verificarà la comunicació entre els diferents components generats, 

comprovant que els missatges que s’intercanvien siguin els correctes.  

Proves del sistema 

Es prova el sistema d’informació complert, verificant que no es produeixen 

errors inesperats i que els temps de resposta siguin adients. 

Proves d’implantació 

Es realitzaran proves en un equip i entorn diferent al de construcció. 

Concretament, es realitzaran aquest tipus de proves en un equip amb les 

següents especificacions: 

� Processador Dual Core. 

� 1Gb de memòria RAM. 

� Disc dur de 160Gb de capacitat. 

� Tarja gràfica amb 512Mb. 

Tot i que el desenvolupament s’ha dut a terme amb la versió 2.0 de la 

plataforma .NET i amb el Visual Studio 2005, es realitzaran les proves sobre el 

sistema operatiu Windows XP amb la nova plataforma de .NET  (versió 3.5). 

Pel que fa al sistema operatiu Windows Vista, tot i que també s’hi faran proves, 

s’ha desestimat la seva utilització degut a la quantitat de recursos que 

consumeix. Un dels requisits del projecte és fer una aplicació el més àgil 

possible. 
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Proves d’acceptació 

Es realitzaran les comprovacions necessàries per tal que es compleixin els 

requisits necessaris. L’usuari té un paper molt important en aquestes proves, ja 

que és qui ha d’acceptar que els requeriments es compleixen. 

 

5.7. Establir requisits d’implantació 

Cal definir els requisits que cal complir per tal de dur a terme la implantació del 

sistema: especificació del format de documentació per l’usuari, la formació que 

caldrà donar-li, infrastructura necessària i instruccions d’instal·lació. 

La documentació o manuals d’usuari estarà en format paper i també en format 

electrònic. En format paper constarà d’un dossier on s’expliqui el funcionament 

de l’aplicació per tal que l’usuari en pugui treure el màxim profit. Haurà de ser 

entenedor i amb gràfics i exemples que el puguin guiar fàcilment. El document en 

format electrònic haurà d’estar en un format estàndard per tal que l’usuari el pugui 

consultar fàcilment. S’optarà per un format com, per exemple, el PDF. 

La infraestructura necessària per la instal·lació haurà de ser, com a mínim, la de 

l’entorn de proves (veure apartat anterior), per tal de garantir que el sistema 

d’informació funciona correctament.  

La instal·lació de l’aplicació haurà de ser el més senzilla possible. Per aquest 

motiu es realitzarà en format d’assistent que vagi guiant a l’usuari en el procés 

d’instal·lació. 
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Capítol 6. Construcció del sistema d’informació (CSI) 

 

En aquest capítol s’exposen les diferents activitats que contempla la Mètrica v.3 

en la construcció del sistema d’informació.  

Concretament, es detallaran les activitats següents: 

� Preparació de l’entorn de generació i construcció. 

� Generació del codi dels components 

� Execució de les proves 

� Elaboració de manuals d’usuari 

� Definició de la formació de l’usuari final 

 

6.1. Preparació de l’entorn de generació i construcció. 

Com s’ha exposat en l’apartat 5.5.1 Especificacions de l’entorn de construcció el 

sistema gestor de base de dades emprat és el SQL Server 2005. Serà doncs amb 

aquesta aplicació que es generaran les taules, índexs, claus primàries i relacions. 

S’instal·larà l’entorn de desenvolupament i el referit al llenguatge de programació. 

Juntament amb l’IDE s’instal·larà el Microsoft .NET Framework i el Compact 

Framework de la versió 2.0. 

També caldrà instal·lar la plataforma compacta en els diferents Pocket PC i 

adequar un terminal pel TPV.  
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6.2. Generació del codi dels components 

Es genera el codi font dels components definits en el disseny i, al mateix temps, es 

realitzen les proves unitàries i d’integració. 

La construcció de la interfície d’usuari es realitzarà seguint els models dels 

prototipus aprovats per l’usuari en la fase d’anàlisi. S’intentarà reutilitzar tot el 

codi que es pugui en la construcció de les interfícies, emprant la possibilitat 

d’herència de formularis que incorpora l’eina de desenvolupament utilitzada. 

A més, l’aplicació de gestió estarà totalment unificada i tant els Pocket PC com el 

TPV treballaran utilitzant el mateix codi. 

6.3. Execució de les proves 

Tenint el compte el pla de proves especificat en el disseny, s’executen les proves 

unitàries per a cada component creat.  

També cal executar les proves d’integració entre els diferents components 

mitjançant les interfícies entre ells. Es validen els resultats obtinguts i la respostes 

intercanviades; tant la comprovació de la comunicació entre aplicacions i bases de 

dades com la interacció simultània entre les mateixes aplicacions. 

En les proves del sistema es realitzen les comprovacions necessàries per tal de 

validar que el funcionament complert de l’aplicació és el desitjat, que no hi ha 

errors irreversibles i que respon davant fallades inesperades. 

6.4. Definició de la formació de l’usuari final 

Pel que fa a l’aplicació de gestió, el responsable del restaurant serà la única 

persona que ho gestioni i n’obtingui resultats. Així doncs, se l’haurà de formar per 

a un ús àgil i complet d’aquesta aplicació. El fet de ser la persona que ha indicat 

els requeriments li serà molt senzill adaptar-se, ja que s’ha intentat en tot moment 

que fos el màxim visual i intuïtiva possible però sempre, sota els seus requisits.  
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La formació contemplarà els següents aspectes: 

� Explicació detallada de les funcionalitats comuns de l’aplicació: botons 

d’acció, accessos ràpids, etc. 

� Se li detallarà la funcionalitat de cada una de les opcions de menú 

disponibles i les jerarquies de les pantalles del sistema d’informació. 

� Funcionament dels manteniments de dades. 

� Exposició de com es genera una comanda i es factura. 

� Se li ensenyarà com s’obtenen els resultats, tant llistats com estadístics, que 

calcula l’aplicació i quina és la forma de poder-los imprimir. 

D’altra banda, també serà al responsable del restaurant a qui se li expliqui el 

funcionament del TPV i dels Pocket PC, amb l’objectiu que ho pugui explicar als 

diferents empleats que tingui el restaurant i que utilitzin les aplicacions.   

Aquesta formació contemplarà els següents aspectes: 

� Explicació detallada de les funcionalitats comuns de l’aplicació com són els 

diferents botons d’acció, el canvi d’entorn (bar – menjador), etc. 

� Se li explicarà tot el procés de generació de comandes amb les posteriors 

possibles modificacions i finalment la generació del tiquet. Inclou des de la 

identificació del personal fins a la impressió del tiquet passant per la 

manera d’escollir els menús, carta, els clients, etc. 

� El funcionament característic de la barra del bar. 

Un cop fet tot això, es passarà a la utilització pràctica de l’aplicació amb la 

resolució dels dubtes que apareguin sobre el seu funcionament, indicant quina és 

la utilització òptima per treure’n el millor rendiment. 
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Capítol 7. Implantació i acceptació del sistema 

 

En aquest capítol s’exposen les diferents activitats que contempla la Mètrica v.3 

en la implantació i acceptació del sistema 

Concretament, es detallaran les activitats següents: 

� Incorporació del sistema a l’entorn final. 

� Realització de proves d’implantació. 

� Realització de proves d’acceptació del sistema. 

 

7.1. Incorporació del sistema a l’entorn final 

Es realitza la instal·lació en l’entorn de treball de l’usuari per tal de poder realitzar 

les proves d’implantació i d’acceptació del sistema. D’aquesta manera es pot 

comprovar quina és la resposta del sistema en aquest entorn. 

En primer lloc es realitzarà la instal·lació de la plataforma de treball: la plataforma 

.NET versió 2. És indispensable la instal·lació d’aquesta plataforma ja que sense 

ella no es pot executar l’aplicació. Un cop fet això, es procedirà a executar 

l’instal·lador de l’aplicació, que instal·la mitjançant un còmode assistent. 

Caldrà comprovar que la base de dades és correcta i que l’aplicació ha quedat 

instal·lada correctament. 

Una vegada fetes les comprovacions d’instal·lació pertinents es procedirà a la seva 

execució per tal de realitzar-ne les proves d’implantació. 
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7.2. Realització de proves d’implantació 

Caldrà comprovar el correcte funcionament en l’entorn de treball. Si és possible, 

s’intentarà implicar l’usuari en aquestes proves perquè sigui ell qui validi que la 

funcionalitat i disponibilitat de les aplicacions és correcta d’acords amb les 

requisits especificats. 

 

7.3. Realització de proves d’acceptació del sistema 

En aquestes proves l’usuari final té el paper principal. És ell qui ha de plantejar els 

dubtes de funcionament de l’aplicació i informar dels errors trobats.  

Quan ja es disposa de la identificació electrònica dels empleats i tot el sistema està 

disponible es realitzen les proves d’acceptació on l’usuari dona el vist-i-plau a 

l’aplicació desenvolupada. És en aquest moment, també, que l’usuari ja planteja 

millores i ampliacions. 

Aquestes millores i ampliacions són les següents: 

� Incorporar la gestió de proveïdors i tenir el control dels productes per 

estocs. 

� Possibilitat de fraccionar un tiquet a l’hora de cobrar. Es donen moltes 

situacions en que els clients volen pagar per separat perquè els hi és més 

còmode. 

� Tanmateix, seria interessant la possibilitat de facturar varies comandes 

alhora. 

� Una petició ja preparada per a realitzar, ha estat la generació d’un nou 

mòdul en format de TPV pels cuiners, de manera que quan es generi una 

comanda els hi aparegui una nota indicant els plats escollits i ho puguin 

preparar a l’instant. 
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� Una ampliació a fer seria la incorporació d’un mòdul de comptabilitat per a 

tenir el màxim control dels ingressos i despeses. 

� Afegir un sistema de reserves a l’aplicació de gestió. 

� Una vegada fetes aquestes ampliacions, s’enfocaran els recursos a la 

construcció d’una aplicació web que permeti als clients fer reserves de 

manera còmode i, a més, que permeti promocionar activament el restaurant. 

Així doncs, aquests seran els punts a tenir en compte una vegada finalitzat aquest 

projecte final de carrera i que es desenvoluparan pròximament. 
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Part III 
Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta part s’exposen quines han estat les conclusions extretes de la 

realització del projecte. 
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Conclusions 

 

Finalitzat el projecte, cal valorar l’assoliment de tots els objectius que es van 

marcar al inici com són la completa gestió d’articles i famílies, preus, clients, 

empleats, taules, comandes, etc. de manera eficient i clara. L’aplicació resultant, 

doncs, compleix amb tots els requisits i suggeriments especificats. Satisfà la 

gestió de l’activitat de l’establiment i dinamitza les tasques dels empleats de 

manera satisfactòria. 

Pel que fa referència a l’aprenentatge personal, he de dir que s’ha plantejat el 

projecte definint fases de desenvolupament amb la corresponent duració i que 

s’han complert totes i cadascuna perfectament. Aquest fet, ha estat causat per un 

alt grau d’implicació i iniciativa. A més, seguin una metodologia com és la 

Mètrica v3 s’ha realitzat un estudi estructurat i amb unes pautes molt definides, tot 

utilitzant els coneixements adquirits al llarg de la carrera com són temes referents 

a paradigmes de programació, anàlisi i disseny de bases de dades, mètrica i 

enginyeria del software. 

Així mateix, he adquirit un complet coneixement de tota la plataforma de 

programació .NET; eina desconeguda per a mi ja que encara no l’havia utilitzat. 

En aquest sentit, però, tot i que ofereix un ampli ventall de possibilitats, crec que 

no està ben estructurada ni completa degut tant a la quantitat d’elements sense 

control que escampa pel sistema, com als varis “bugs” que m’he trobat durant el 

desenvolupament a l’hora d’utilitzar certs objectes dels oferts; sobretot en relació 

als dispositius mòbils. Caldrà comprovar les pròximes versions de la plataforma. 

Un punt important a tenir en compte, a més d’adquirir nous coneixements, ha estat 

la presa de decisions; sobretot en tot allò que fa referència a decisions de com 

implementar certs mòduls i a com definir i especificar els requisits juntament amb 

l’usuari final. Ha estat molt profitós. 

En termes generals, estic molt satisfet del projecte i tinc la convicció de que a més 

d’ampliar-lo i utilitzar-lo en el restaurant actual, serà atractiu i de gran ajuda per a 

molts d’altres negocis del sector. 
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Part IV 
Documentació de referència 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

En aquesta part es mostra la documentació de referència  

consultada per la confecció del document. 
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� Microsoft Corp. Página principal de .NET Framework. 
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