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1. Introducció, motivacions, propòsit i objectius del projecte. 
1.1. Prefaci. 
Per desenvolupar un projecte es necessari coneix-ne realment les necessitats del àmbit en el que es 

farà servir el software. 
La raó de escollir el projecte per gestionar un bar restaurant, es perquè tenim un negoci de aquestes 

característiques. Durant molts anys hem vist els problemes i les necessitats que van sorgint en el 
negoci. Coneixem el negoci del bar restaurant. 
El nostre establiment es el BAR BM de Lloret de Mar.  
 

Aquest projecte es pot considerar programari a mida  per aquest establiment. 
1.2. Introducció. 
Totes les empreses, però especialment les petites i mitjanes, es troben amb un problema a l'hora de 

decidir l'eina (programari) a utilitzar per gestionar el seu negoci. Al mercat hi ha una infinitat de 
solucions possibles amb característiques i preus molt diversos. Aquesta àmplia gamma de propostes 
acaba confonent a l'empresa, que acaba invertint una quantitat de recursos importants (de temps i de 
diners) en seleccionar i implantar una solució que en moltes ocasions no s'ajusta a les seves 
necessitats reals, obligant a l'empresa a adaptar-se al programari, trencant d'aquesta manera la seva 
lògica de negoci. 
El programari es té que adaptar a la empresa, no al reves. Per això s'ha decidit implementar una 

aplicació a mida per un bar restaurant en concret, però que es fàcilment exportable a qualsevol bar 
restaurant. 
L'idea es mecanitzar el sistema clàssic de treballar en la restauració. La caixa registradora, el 

cambrer i el client. 
La caixa registradora, situada en la barra, centralitza els cobros, els pagaments i el control de tot el 

negoci. 
  
El cambrer agafa la comanda de la taula en un bloc triplicat, porta una copia a la cuina, altre a la 

barra i la tercera es per ell. 
La copia de la cuina es perquè el cuiner prepari els plats, la copia de la barra es perquè el barman 

prepari les begudes així com guardar la comanda per poder afegir mes productes si cal i per 
preparar la factura. 
 
El client mira la carta i selecciona els plats i begudes. 
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El projecte pretén mecanitzar les tasques de un bar restaurant. 
1.3. Objectius. 
El projecte  implementa un sistema per gestionar un bar restaurant. Gestionar el servei de les 

taules, de la barra, de la cuina, dels menús i de les reserves.  
La caixa es un terminal punt de venda (TPV Terminal Punt de Venda, POS Point Of Sale) 

sincronitzat amb l'aplicació mòbil. En el TPV es on hi han totes les funcions. 
El cambrer agafa la comanda amb una aplicació mòbil que imprimeix un tiquet per la cuina amb 

els plats a preparar i un altre per la barra amb les begudes, la comanda queda guardada en el 
menjador. 
El client mira el menú i selecciona els productes. Cada vegada que el menú canvia, es tenen que 

modificar totes les copies impreses. Un menú digital es la solució. 
Les reserves fetes per Internet poden donar informació de les preferències del client i ser de gran 

ajuda en la preparació prèvia dels plats en la cuina. Quan el client fa la reserva, que afegeixi la 
comanda amb els plats desitjats. 
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El projecte té tres parts ben definides, tres aplicacions, que els anomenem:  
 

El escenari es el següent: 
 

  
CambrerApp està connectat amb el servidor MySQL per Wi-fi 
CaixaApp connectat amb el servidor MySQL amb cable Ethernet. 
WebApp connectat amb el servidor Web per Internet. 

 1.3.1. CaixaApp. 
CaixaApp es una aplicació d'escriptori, la caixa registradora, esta dissenyat per gestionar les 

vendes, el menjador, els productes, els cambrers, els estocs, els pagaments, les reserves, etc. 
CaixaApp ha de realitzar vendes, guardar les comandes pendents de pagament, fer la caixa al final 

de la jornada. Comptar  pagaments, eliminar vendes errònies, mostrar les vendes fetes, etc. 
 1.3.2. CambrerApp. 

Es un comader mòbil, el cambrer amb una tableta  o amb el mòbil, agafa la comanda de la taula, la 
guarda en la base de dades i imprimeix dues copies una per la barra i l'altre per la cuina. L'aplicació 
també pot donar l'ordre d'imprimir el tiquet quan el client demana el compte. 

 1.3.3. WebApp. 
WebApp te varies funcionalitats. Informativa, de ubicació del establiment, de com es el local. 

Publicitària. Mostrar el menú. Reservar taula. El client al reservar taula envia una llista amb els 
plats que voldria menjar. Informació molt important per la cuina, per saber els plats que té que 
preparar. 
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1.4. Motivacions. 
Informatitzar la restauració es molt important. Encara avui en dia hi han molts de negocis de 

aquest tipus que treballen sense cap mena de sistema informàtic, que van amb caixes registradores 
antigues mecàniques. Sense un bon control, el negoci pot tenir importants pèrdues. L'altre 
motivació important per desenvolupar aquest projecte es perquè volem utilitzar-lo en el nostre bar 
restaurant. 

 1.4.1. Antecedents. 
En un projecte precedent vaig desenvolupar una primera versió de TPV( Terminal Punt de Venda), 

amb  el llenguatge de programació C#, base de dades MySql,  fen servir  el IDE de Microsoft Visual 
Studio 2008, es vol utilitzar aquest projecte com a punt de partida del nou projecte. 
Aquest TPV el fem servir actualment en el nostre bar restaurant. 
 TPV projecte precedent: 

C# 
MySql 

VisualStudio 
Interficie principal: 

  
1.5. Propòsit. 
Com apunt de partida del nou projecte disposem de la versió TPV, explicada anteriorment. 
El nou projecte, requereix un llenguatge de programació multi - plataforma, per ser instal·lat en 

qualsevol sistema operatiu, Linux, Windows, Android, iOS. 
JavaFX es el llenguatge que compleix perfectament.  Amb els requeriments. 
L'aplicació mòbil requereix que sigui implementada en Android i/o IOS. 
 
En el nou projecte es vol utilitzar programari lliure: 
Sistema operatiu, Ubuntu. 
Llenguatge de programació JavaFX. 
Sistema gestor de la base de dades, MySql. 
XAMPP que inclou el servidor MySQL i el servidor Web Apache. 
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Netbeans, IDE (Integrated Development Environment) com entorn de desenvolupament. 
Per instal·lar el codi Java en Adroid es vol fer servir Gluon Mobile. 
Gluon Mobile es una Api que es Cross-Platform, escriu una vegada i desplega en qualsevol 

sistema operatiu. Guon Mobile té una versió gratuïta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En estriar MySql, es perquè es el SGDB mes conegut. Però lo mes adient es fer servir Progress, 
que es completament gratuït, en contra de MySql que per aplicacions comercials no es lliure. 
Per la aplicació Web, es vol fer servir servidor web Apache i llenguatge de programació PHP. 
1.6. Alternatives a la construcció. 
Ja hem dit que volem construir tres apliccions: CaixaApp, CambrerApp i WebApp. Perquè tres i 

no dues o una?. 
La resposta es separar les aplicacions per motius de seguretat. CaixaApp no necessita ni li convé 

tenir Internet. En canvi WebApp treballa amb Internet. Creiem que CaixaApp té que ser una 
aplicació independent i segura. 
Podríem fusionar CambrerApp i WebApp en una aplicació per Android. Tan el cambrer com el 

client poden fer comandes però la pregunta es: el client, vol instal·lar-se aplicacions en el seu mòbil, 
que no son gaire útils?. pensem que es millor una Web. 
CambrerApp i WebApp una sola aplicació web. El problema es la seguretat en Internet. 
 
 
 
WebApp en aquesta primera versió que sigui nomes informativa. Que es pugui reservar taula amb 

una llista de plats preferits. Aquesta comanda realitzada a priori serveix per tenir preparats els plats 
abans de l'arribada del client. 
En futures versions WebApp té que assolir mes funcionalitats.  
 
 
 
 

Prioritzant la seguretat hem decidit dividir les funcionalitats i construir tres aplicacions. 
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2. Estudi de viabilitat. 
2.1. Noticies en els diaris. 
S'ha escollit aquest projecte per dues raons principals. La primera es perquè tenim un bar 

restaurant on volem implementar aquest projecte. Aquest projecte ja disposa d'un client al qui 
l'interessa. Un altre raó es que aquest projecte pot interessar a altres bars restaurants. 
Una prova es les dues noticies que han sortit en els diaris últimament. Estan escrivien aquestes 

línies, ha sortit una noticia a La Vanguardia del 14/8/2016, que parla d'una aplicació nova d'una 
empresa catalana, Tabletech,  per restaurants. Aquesta aplicació Carta Digital te moltes similituds al 
nostre projecte. També El Punt Avui del 29/11/2015 parla de Tabletech i de la carta digital. 
Mostrem una part del article del Punt. Tabletech capgira els menús: 
  

  
Van crear l'empresa el 2011 però el mercat, explica Pablo Mas-Bagà, encara no estava preparat. La 

idea de Tabletech, la va importar un dels seus socis, Alejandro Fresneda, dels Estats Units. El 
concepte d'entrada és senzill. Una carta que no només digitalitza els continguts, sinó que permet 
segmentar la informació –per exemple amb aquells aliments que són aptes per a celíacs– i millorar 
la gestió de la comanda, perquè quan arriba el cambrer els clients ja tenen tota la informació sobre 
l'oferta. “I redueix el temps d'espera i per tant augmenta la rotació i el negoci per als establiments”, 
explica Mas-Bagà. 
Però a pesar d'aquests beneficis la comercialització no va ser fàcil en els inicis, “perquè aquest és 

un producte molt innovador dirigit a un sector molt conservador”. Ara el context ha canviat, explica 
l'emprenedor: “En aquests anys ha crescut molt el coneixement d'aquest producte i ara ens truquen 
establiments interessats a oferir aquest servei als seus clients.” A més, amb aquest element el 
restaurant pot fer promocions selectives per a grups d'edat o, per exemple, “si una taula demana 
peix els pots enviar una promoció de vi blanc”. 
Amb aquest mateix principi de millorar la gestió i augmentar el consum, aquesta carta digital es 

dirigeix també als hotels, i aquesta és una línia de negoci que Tabletech espera potenciar en els 
pròxims mesos. Aquí el menú digital permet a aquests hotels, diu l'emprenedor, “incrementar la 
despesa que fa el client en els serveis que ofereix l'hotel i que moltes vegades no s'usen perquè es 
desconeixen o per culpa de la barrera de d'idioma”. 
“En canvi, si el client es troba una tauleta tàctil a l'habitació amb tota la informació dels serveis 

que ofereix l'hotel i fins i tot la possibilitat de contractar-los en el moment, tots aquests problemes 
desapareixen”, explica el soci de Tabletech. 
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La firma ultima, a més, el llançament d'una aplicació que permetrà tenir accés a tota aquesta 
informació a través de qualsevol mòbil i que està pensada sobretot per a aquest perfil de client 
hoteler. “El nostre focus se centra sobretot en establiments de quatre o cinc estrelles que volen 
donar un plus als seus clients”, indica Mas-Bagà. 
Un perfil diferent al dels restaurants, ja que aquí la firma es dirigeix sobretot a establiments d'un 

preu mitjà, d'entre 15 i 40 euros. Per a aquests restaurants Tabletech també fa un pas més enllà i els 
ofereix el que anomenen menú digital, és a dir, que permet que els seus clients facin també la 
comanda a través de la tauleta tàctil. 
Tabletech espera acabar l'any amb una quarantena de clients i tancar amb una facturació d'uns 

90.000 euros. Al gener els emprenedors esperen tancar una operació que els suposaria l'entrada de 
150 establiments més. 
 
Carta Digital de Tabletech es com l'aplicació CambrerApp  i WebApp junts. la desventage que hi 

veiem es que  Carta Digital es una aplicació per a mòbil que es te que instal·lar  per usar-la. Al 
client li costa instal·lar noves aplicacions al seu mòbil i mes si son apps de poc us. WebApp es una 
Web, no es té que instal·lar res.  
Hem decidit que per la seguretat es millor separar les funcionalitats. 
 
Els recursos necessaris per desenvolupar el projecte, son nomes hores de feina. Marcades 

inicialment per els 15 crèdits de TFG, aproximadament 450 hores. 
 
2.2. Pressupost. 
Pressupost és el càlcul anticipat del cost requerit per a la realització de la feina. El pressupost 

necessari per a la realització d'aquest projecte es descompon en tres tipus de costos segons les seves 
característiques. 
 
 
 
 
 
 
Les següents seccions detallen cadascun dels costos anteriors. 
 

 2.2.1. Cost del maquinari. 
Serien els costos del material necessari per a l'execució del projecte. Per exemple: ordinadors, 

tablets, etc .. Per valorar el material cal tenir en compte la vida útil del material i si es dedicarà per 
complet al projecte o es comparteix amb altres activitats. Per exemple podem considerar que la vida 
útil d'un ordinador/tablet és 4 anys. Si a més aquest ordinador s'utilitza un 25% del temps per al 
projecte i la resta del temps per a altres activitats. Llavors, si el portatil costa 600 euros (incloent-hi 
els costos de manteniment durant 4 anys) i va ser utilitzat per al projecte durant 5 mesos hem de 
facturar al projecte, el que segueix. 
 

 
 
 
 
A la següent taula es mostren els elements físics utilitzats en la realització d'aquest treball, a més 

del seu cost: 
 

1. Cost del maquinari: És el cost corresponent als equips utilitzats. 
2. Cost del programari: Inclou les despeses derivades de la utilització de les eines emprades per a          
 la realització del projecte. 
3. Cost del personal: Despeses derivades de la remuneració del personal que desenvolupa el 
 projecte. 

Cost del portatil: 600 euros * 0,25 ús * 5mesos / 48 mesos = 15.65 euros 
Cost del PC: 600 euros * 0,25 ús * 5mesos / 48 mesos = 15.65 euros 

  Cost de la tablet: 200 euros * 0,25 ús * 5mesos / 48 mesos = 5.20euros 
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MAQUINARI utilitzat PREU 
 

Portàtil 15.65 
PC 15.65 
TOTAL 

 
31.30 

 
 2.2.2. Cost del programari. 

El programari que s'ha utilitzat per el desenvolupament del projecte es gratuït, GNU General Public 
License.  
Gluon Mobile i Microsoft Office son de pago. Per aquest projecte hem utilitzat llicencies 

acadèmiques. 
 
PROGRAMARI utilitzat PREU 

 
Microsoft Office,Gluon Mobile Gratuït 
Netbeans, Xampp, Hibernate, MySQL, etc Gratuït 
TOTAL 

 
0 

  
 

 2.2.3. Cost del personal. 
Suposem que les persones que treballen en el projecte ho fan en qualitat d'empleats d'una empresa. 

Hem de tenir en compte que el nombre d'hores de treball efectiu d'un treballador ronda unes 1.575 
hores laborables a l'any (descomptant els dies de vacances no laborables). D'altra banda cal distingir 
el que rep el treballador com a salari brut i el que costa a l'empresa el treballador (tenint en compte 
Seguretat Social, etc ..). Normalment a l'empresa, el treballador li costa al voltant de 1,5 vegades la 
seva nòmina. Posem per exemple, com a referència que l'alumne, té un sou de 1.000 euros al mes 
amb 2 pagues extres. Per tant el que costa a l'any cada un a l'empresa és com el que segueix. 
 
Alumne: 14 pagues * 1000 euros * 1.5 = 21.000 euros 
Per tant, si cada un d'ells treballa 1.575 hores a l'any, el cost hora de cada un és 

 
 
Fem una estimació que tardarem per realitzar el projecte cinc mesos a 4 hores per dia, contant els 

caps de setmana, son 5 mesos * 30 dies * 4 hores/dia = 600 hores 
Cost del personal: 600 hores * 13.33 euros / hora = 7998  
Cost del personal: 7998€ 

 2.2.4. Cost del projecte 
COST DEL PROJECTE PREU 

 
Maquinari utilitzat 31.30 
Programari utilitzat 0 
Personal 7998.00 
TOTAL 

 
8029.30 

 

Alumne: 21.000 euros / 1.575 hores = 13.33 euros / hora 
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 2.2.5. Cost maquinari per la instal·lació d'un punt de venda . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.6. Cost programari per la instal·lació d'un punt de venda. 
 
PROGRAMARI, per instal·lació. PREU 

 
Gluon Mobile Indie License, per any 540 
Xampp, MySQL, etc Gratuït 
TOTAL 

 
540 

 2.2.7. Pressupost del projecte 
Benefici empresarial, podem posar com a referència que l'empresa obté com a benefici un 50% 

sobre els costos del projecte. 
 
PRESUPOST DEL PROJECTE PREU 

 
Cost del projecte+50%=8029.3+8029.3*0.5 12044 
TOTAL 

 
12044 

 

MAQUINARI, per instal·lació. QUANTITA
T 

PREU  
PC sobretaula- Asus A20DA-SP001T AMD A4-6210  
4GB RAM, 500GB amb Windows 10 
 

1 255 
Monitor tàctil Acer UT220HQL 21.5” 1 259 
Impressora tèrmica de tiquet Epson TM-T20II 2 270 
Calaix portamonedes Phoenix 1 56 
Teclat,retolí Logitech 1 19 
Tablet de 8" BQ Edison 3 Mini - (WiFi, Bluetooth 4.0, 16 

GB, 2 GB de RAM, Android KitKat 4.4) 
 

2 320 
Protector de pantalla BQ E000452    2 16 
TOTAL  1195 
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 2.2.8. Pressupost  pe la instal·lació d'un punt de venda. 
Per la instal·lació en un punt de venda de tot el projecte, si hi sumem un 20% de benefici en el 

maquinari i en el cost de Gluon, si considerem que es poden vendre10 unitats del projecte, a cada 
punt de venda correspon 1200€ de personal. 
 
PRESUPOST per instal·lació d'un punt de venda PREU 

 
Maquinari : cost+20% =1195+20% 1434 
Programari: cost+20% =540+20% 648 
Personal 1200 
TOTAL 

 
3282 
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3. Metodologia. 
El Procés Unificat de Desenvolupament Programari o simplement Procés Unificat és un marc de 

desenvolupament de programari que es caracteritza per estar dirigit per casos d'ús, centrat en 
l'arquitectura i per ser iteratiu i incremental. Les característiques d'aquesta metodologia són: 
 3.1. Iteratiu i Incremental.  
El Procés Unificat és un marc de desenvolupament iteratiu i incremental compost de quatre fases 

denominades Inici, Elaboració, Construcció i Transició. Cadascuna d'aquestes fases està dividida en 
una sèrie d'iteracions. Aquestes iteracions ofereixen com a resultat un increment del producte 
desenvolupat que afegeix o millora les funcionalitats del sistema en desenvolupament. 
 3.2. Dirigit pels casos d'ús. 
En el Procés Unificat els casos d'ús s'utilitzen per capturar els requisits funcionals i per definir els 

continguts de les iteracions. La idea és que cada iteració prengui un conjunt de casos d'ús o 
escenaris i desenvolupi tot el camí a través de les diferents disciplines:  
  
3.3. Centrat en l'arquitectura. 
El Procés Unificat assumeix que no hi ha un model únic que cobreixi tots els aspectes del sistema. 

Per aquest motiu hi han múltiples models i vistes que defineixen l'arquitectura de programari d'un 
sistema. 
 3.4. Enfocat en els riscos. 
El Procés Unificat requereix que l'equip del projecte se centri en identificar els riscos crítics en una 

etapa primerenca del cicle de vida. Els resultats de cada iteració, especialment els de la fase 
d'Elaboració han de ser seleccionats en un ordre que asseguri que els riscos principals són 
considerats primer. 
 

Disseny 
Implementació  
Prova. 
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4. Planificació. 
4.1. Durada estimada, real. 
El temps de durada estimada ve marcat per els 15 crèdits que el treball final de grau té concedits. 

El crèdit ECTS té una valoració mínima de 25 hores i màxima de 30 hores. 
 
En total 450 hores. Mes o menys 113 dies a mitja jornada. Aquesta seria la durada estimada per la 

Universitat per desenvolupar el projecte. 
La durada real a estat diferent. Mes o menys, treballant cada dia a casa, caps de setmana també. A 

una mitjana de 4 hores diàries, son 150 dies per 4 hores, 600 hores. 
 
 
Hores estimades 450 
Hores reals  600 
% de hores extres (450/600)*100=75% 

 
Dividim el temps empleat per cada aplicació. Moltes de aquestes hores han estat de estudi de les 

noves tecnologies. 
La implementació de CambrerApp ha sigut la mes costosa. L'idea inicial de escriure una vegada en 

Java i desplegar l'aplicació en totes les plataformes. Per estalviar esforços, no ha tingut tot el èxit 
esperat, en quant estalviar temps de desenvolupament, si ha assolit el objectiu esperat. 
CaixaApp basada en un projecte precedent ha costat menys hores. 
WebApp al tenir menys requeriments ha sigut la mes fàcil. 
Per redactar la memòria s'ha necessitat 60 hores. 
4.2. Temps treballat en CaixaApp. 
 
Descripció Hores 

 
Documentació i Anàlisi  
Recerca d'informació  32 
Estudi de noves tecnologies  80 
Anàlisis de requeriments    4 
Total 116 
Disseny i construcció  
Disseny del sistema 10 
Disseny del programa 10 
Codificació 56 
Total 76 
Proves i millores  
Proves de la caixa blanca 10 
Proves de la caixa negra 10 
Verificació   6 
Millores 10 
Total 36 
Total 228 
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4.3. Temps treballat en CambrerApp. 
 
Descripció Hores 

 
Documentació i Anàlisi  
Recerca d'informació 60 
Estudi de noves tecnologies 96 
Anàlisis de requeriments 4 
Total 160 
Disseny i construcció  
Disseny del sistema 10 
Disseny del programa 10 
Codificació 48 
Total 68 
Proves i millores  
Proves de la caixa blanca 10 
Proves de la caixa negra 10 
Verificació   24 
Millores 20 
Total 64 
Total 292 
 
4.4. Temps treballat en WebApp. 
 
Descripció Hores 

 
Documentació i Anàlisi  
Recerca d'informació  2 
Estudi de noves tecnologies  0 
Anàlisis de requeriments    1 
Total 3 
Disseny i construcció  
Disseny del sistema 2 
Disseny del programa 2 
Codificació 12 
Total 16 
Proves i millores  
Proves de la caixa blanca 0 
Proves de la caixa negra 0 
Verificació   1 
Millores 0 
Total 1 
Total 20 
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4.5. Temps treballat en la memòria. 
 
Descripció Hores 

 
Redacció de la memòria 60 
Total 60 
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5. Marc de treball i conceptes previs. 
5.1. Marc de treball. 
El projecte vol desenvolupar tres aplicacions, CaixaApp, CambrerApp i WebApp. El escenari es 

com el següent, CaixaApp i CambrerApp estan connectats a la mateixa xarxa. CambrerApp 
connecta  amb el servidor MySQL per Wifi. CaixaApp està connectat per cable Ethernet al Router- 
Acces Point. CaixaApp està instal·lat en el mateix servidor MySQL. 
En el escenari, CaixaApp, servidor MySQL i servidor Web estan en el mateix ordinador. Poden 

estar en ordinadors separats. CaixaApp pot també estar connectat a la xarxa per wifi, però es menys 
segur. 
CaixaApp i CambrerApp no necessiten accés a Internet per treballar i es aconsellable que treballin 

nomes en la lan privada connectats al servidor MySQL, el servidor Web es millor estar 
independitzat i connectat a Internet i al servidor MySQL. El escenari utilitzat per el projecte es el 
mes senzill possible. 
 

 5.1.1. Escenari. 

  
El programari que es vol fer servir te que ser programari lliure. 
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5.2. Conceptes previs. 
Les fases per desenvolupar el projecte son:  Anàlisi de requeriments.  Disney  Codificació.  Integració i test.  Instal·lació  Manteniment. 

  
Per el disseny del projecte es fa servir ULM (llenguatge de modelatge unificat).  

  Es creen tots els casos d'us per modelar els requeriments.  Els diagrames de classe.  El diagrama entitat relació de la base de dades.  Codificar i provar de forma iterativa.  Desplegar en Windows, Linux i Android. 
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6. Requisits del sistema. 
6.1. Àmbit i camp del projecte. 
El projecte es per gestionar un bar restaurant. Però, el projecte es molt mes global. Serveix per 

qualsevol comerç, que utilitzi una caixa registradora, com son supermercats, botigues, etc. L’àmbit 
es el comerç en general. 
6.2. Identificació dels usuaris del sistema. 
Hi ha diferents tipus d’usuaris, el encarregat del local, el cambrer ,el administrador i el client. En la 

majoria de establiments, podem trobar aquests tipus d’usuaris. 
El cambrer  només té que tenir permís de vendre. L’encarregat a mes de poder vendre, algun 

permís administratiu. El administrador disposa de tots els privilegis. 
Es considera cambrer a qualsevol usuari de l'aplicació que no conegui la contrasenya d'accés a les 

zones restringides. 
Es considera administrador a qualsevol usuari de l'aplicació que conegui i pugui utilitzar una clau 
d'accés a les zones restringides en cas de ser necessari. 
El client pot consultar la carta de plats, escollir i fer una reserva de taula amb els plats preferits. 
En aquest projecte només estudiem el cambrer i el administrador i el client. 

 
6.3. Full de requeriments. 

 El cambrer necessita una aplicació  mòbil per agafar les comandes des de la taula i en el 
mateix moment tan la cuina com la barra disposar de la comanda per començar a preparar-
la. El cambrer des de l'aplicació Mobil no pot cobrar, nomes anotar comades, guardar-les 
en el menjador  i imprimir. Pot imprimir el compte, quant el client ho demana.  La caixa registradora es la que cobra i necessita un calaix portamonedes, com també una 
impressora per els tiquets. La aplicació de la caixa té que ser una aplicació d'escriptori i 
poder mantenir la base de dades. Des de l'aplicació de la caixa es té que poder gestionar tot 
el negoci.  El client pot reservar taula des de Internet. El restaurant vol saber les preferències culinàries 
del client quan fa la reserva. Per estar millor preparat abans de la visita del client. El client 
quan reserva envia la comanda dels plats que voldria menjar. El servei de reservar es 
completament gratuït i la comanda realitzada no es definitiva. 
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 Aplicació té que ser senzilla però robusta i molt fiable.  La interfície té que ser simple, molt fàcil de manipular.  Els texts en català.  Els botons grans, amb imatges millor que text.  Per entrar en l’aplicació es necessari usuari i contrasenya.  L’administrador defineix els diferent permisos dels usuaris.  En el mòdul de venda cada vegada que premem un botó de un producte, es mostra una línia 
de venda amb una unitat del producte estriat.  Les comandes es poden abonar en efectiu o targeta.  Imprimir el tiquet i fer factura.  Es té que poder eliminar vendes errònies, línies de venda equivocades.  Per eliminar vendes ja cursades es tenen que tenir permisos especials.  Fer la caixa al final de la jornada amb permís d’administrador.  Tancament de caixa, quadrar la caixa. Tenir constància si falta o sobra diners. Poder 
consultar el que es fa de caixa diàriament. Millor un diagrama de barres per veure el 
històric de la caixa.  Imprimir el resum del tancament de caixa.  La caixa necessita poder fer pagaments com també poder afegir canvi. Sempre si es disposa 
del permís adient.  Poder controlar els estocs des productes.  Controlar el destí de la venda, el numero de taula i /o nom de client.  També es te que controlar les vendes per client.  Poder aparcar un tiquet, treure el tiquet del mòdul de vendes, i guardar-lo temporalment, 

 per repescar-lo desprès.  Saber en qualsevol moment la ocupació del menjador. Les taules que queden lliures.  Consultar les reserves pròximes.  Partir la factura en parts, en el cas de que els clients vulguin pagar per separat, cada un el 
que ha consumit.  Poder canviar el preu d'un producte dinàmicament.  Consultar la base de dades, però no ho pot fer l’usuari cambrer.  Incrementar el preu dels productes de la terrassa.  El administrador des de la web consultar la base de dades.  Utilitzar programari lliure. 
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7. Estudis i decisions. 
7.1.Recursos programari. 
Recursos programari es refereix a totes les eines del sistema operatiu utilitzades per al 

desenvolupament del programari i el present document. Un dels requeriments del projecte es 
utilitzar programari lliure. 

 7.1.1. Sistema operatiu Ubuntu. 
L'Ubuntu és un sistema operatiu GNU/Linux basat en Debian, ideal per a ordinadors portàtils, 

d'escriptori i servidors.  Ubuntu conté totes les aplicacions que es poden necessitar, des de 
processadors de textos a gestors de correu electrònic, passant per servidors web i eines de 
programació. L'Ubuntu és, i sempre serà, de franc. També per l'empresa es de forma totalment 
gratuïta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 7.1.2. MySQL. 

Per al desenvolupament del treball s'ha utilitzat MySQL. Els motius pels quals hem triat MySQL 
són els següents. Es programari  Open Source. Velocitat al realitzar les operacions, fa que sigui un 
dels gestors amb millor rendiment. Baix cost en requeriments per a l'elaboració de bases de dades, 
ja que a causa del seu baix consum pot ser executat en una màquina amb escassos recursos. 
Facilitat de configuració i instal·lació. Suporta gran varietat de Sistemes Operatius. Baixa 
probabilitat de corrompre dades, fins i tot si els errors no es produeixen en el propi gestor, sinó en el 
sistema en què està. La seva connectivitat, velocitat, i seguretat fan de MySQL Server altament 
apropiat per accedir bases de dades a Internet. El programari MySQL fa servir la llicència GPL. 
En contra, es que per projectes comercials no es gratuït. 
 

 
 7.1.3. MySQL Workbench. 

Es una eina visual de disseny de bases de dades que integra desenvolupament de programari, 
administració de bases de dades, disseny de bases de dades, creació i manteniment per al sistema de 
base de dades MySQL. Es open source llançat sota llicencia GPL. 
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 7.1.4. Plataforma Java 

Java és el nom d'un entorn o plataforma de computació originària de Sun Microsystems,actualment 
de Oracle, capaç d'executar aplicacions desenvolupades usant el llenguatge de programació Java o 
altres llenguatges que compilen a bytecode i un conjunt d'eines de desenvolupament. 

 
 7.1.5. JavaFX. 

JavaFX és una família de productes i tecnologies de Sun Microsystems, adquirida per Oracle 
Corporation, per a la creació de Rich Internet Applications (RIAs), això és, aplicacions web que 
tenen les característiques i capacitats d'aplicacions d'escriptori, incloent aplicacions multimèdia 
interactives. Les tecnologies incloses sota la denominació JavaFX són JavaFX Script i JavaFX 
Mobile, encara que hi ha més productes JavaFX planejats. Les aplicacions JavaFX poden ser 
executades en una àmplia varietat de dispositius. Permet crear aplicacions d'escriptori, per a mòbils, 
la web, etc. JavaFX és compilat a codi Java, de manera que les aplicacions JavaFX poden ser 
executades en computadors amb la màquina virtual de Java instal·lada (JRE), o mòbils corrent Java 
ME. 
JavaFX va ser anunciat en la conferència de desenvolupadors JavaOne al maig de 2007 i alliberat al 
desembre de 2008. En paraules de James Gosling "La majoria dels llenguatges de script estan 
orientats a les pàgines web, aquest està orientat a les interfícies que són altament animades". 

 
 7.1.6. Hibernate. 

Hibernate és una eina de Mapeig objecte-relacional (ORM) per a la plataforma Java (i disponible 
també per .Net amb el nom de NHibernate) que facilita el mapeig d'atributs entre una base de dades 
relacional tradicional i el model d'objectes d'una aplicació , mitjançant arxius declaratius (XML) o 
anotacions en els beans de les entitats que permeten establir aquestes relacions. 
Hibernate és programari lliure, distribuït sota els termes de la llicència GNU LGPL. 
Com totes les eines del seu tipus, Hibernate busca solucionar el problema de la diferència entre els 
dos models de dades coexistents en una aplicació, l'usat en la memòria de l'ordinador (orientació a 
objectes) i l'usat en les bases de dades (model relacional). Per aconseguir això permet al 
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desenvolupador detallar com és el seu model de dades, quines relacions existeixen i quina forma 
tenen. Amb aquesta informació Hibernate li permet a l'aplicació manipular les dades a la base de 
dades operant sobre objectes, amb totes les característiques de la POO. Hibernate convertirà les 
dades entre els tipus utilitzats per Java i els definits per SQL. Hibernate genera les sentències SQL i 
allibera al desenvolupador del maneig manual de les dades que resulten de l'execució d'aquestes 
sentències, mantenint la portabilitat entre tots els motors de bases de dades amb un lleuger 
increment en el temps d'execució. Hibernate està dissenyat per a ser flexible quant a l'esquema de 
taules utilitzat, per poder adaptar al seu ús sobre una base de dades ja existent. També té la 
funcionalitat de crear la base de dades a partir de la informació disponible. 
Hibernate ofereix també un llenguatge de consulta de dades anomenat HQL (Hibernate Query 
Language), al mateix temps que una API per construir les consultes programàticament (coneguda 
com "criteria"). Hibernate per Java pot ser utilitzat en aplicacions Java independents o en 
aplicacions Java EE, mitjançant el component Hibernate Annotations que implementa l'estàndard 
JPA, que és part d'aquesta plataforma.  

 
 7.1.7.  NetBeans. 

 
Com entorn de desenvolupament s'ha utilitzat NetBeans. NetBeans és un entorn de 
desenvolupament integrat lliure, fet principalment per  desenvolupar Java. Existeix a més un 
nombre important de mòduls per estendre el Ide. NetBeans IDE és un producte lliure i gratuït sense 
restriccions d'ús. Sun MicroSystems va fundar el projecte de codi obert NetBeans al juny de 2000 i 
actualment pertany a Oracle. La plataforma NetBeans permet que les aplicacions siguin 
desenvolupades a partir d'un conjunt de components de programari anomenats mòduls. Un mòdul és 
un arxiu Java que conté classes de java escrites per interactuar amb les APIs de NetBeans i un arxiu 
especial (manifest file) que l'identifica com a mòdul. Les aplicacions construïdes a partir de mòduls 
poden ser esteses agregant-li nous mòduls. A causa de que els mòduls poden ser desenvolupats 
independentment, les aplicacions basades en la plataforma NetBeans poden ser esteses fàcilment 
per altres desenvolupadors de programari. 
 

 
 7.1.8. JavaFX Scene Builder. 

 
JavaFX Scene Builder és una nova eina per a dissenyar i crear continguts en JavaFX, que 
bàsicament és un editor d'arxius FXML. És el començament d'una eina més completa de tipus RAD 
(desenvolupament ràpid d'aplicacions) per JavaFX, amb capacitats de construir un GUI mitjançant 
arrossegar i deixar anar, i eventualment connexió de dades. 
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 7.1.9. Visual Parading. 

 
Visual Parading és una eina per al modelatge de programari basat en els estàndards UML (Unified 
Modeling Language) i MDA (Model Driven Arquitecture), es  un producte comercial. En aquest 
projecte s’utilitza la versió de prova de 30 dies. 

  
  7.1.10. XAMPP . 

XAMPP es una distribució de Apache completament gratuïta i fàcil d'instal·lar que conté Apache, 
MySQL, MariaDB, PHP i Perl. El paquet d'instal·lació de XAMPP ha estat dissenyat per ser 
increïblement fàcil d'instal·lar i utilitzar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7.1.11 PhpMyAdmin. 
phpMyAdmin és una eina de programari lliure escrit en PHP, per manejar l'administració de 

MySQL a través de web. PhpMyAdmin és compatible amb els gestor de base de dades de MySQL i 
MariaDB. Operacions de gestió de bases de dades, taules, columnes, relacions, índexs, usuaris, 
permisos, etc, es poden realitzar a través de la interfície d'usuari de PhpMyAdmin, com també té la 
capacitat d'executar directament qualsevol sentència SQL. 
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 7.1.12. Gluon Mobile. 
"Build one application using one cross-platform Java API, and deploy to all platforms". 
Gluon Mobile serveix per crear aplicacions iOS i Android en Java. 

Implementar una vegada en Java per crear una aplicació que utilitza un conjunt d'APIs multi 
plataforma, i poder desplegar l'aplicació en totes les plataformes. 
Gluon Mobile es comercial, també hi ha una versió gratuïta, usem en aquest projecte una versió 

acadèmica gratuïta. 

   
 7.1.13. Sublime Text. 

  
Es un editor de text i editor de codi font està escrit en C++ i Python per als plugins. Desenvolupat 

originalment com una extensió de Vim, amb el temps va anar creant una identitat pròpia, per això 
encara conserva una manera d'edició tipus vi anomenat Vintage mode. Es pot descarregar i avaluar 
de forma gratuïta. No obstant això no és programari lliure o de codi obert i s'ha d'obtenir una 
llicència per al seu ús continuat, encara que la versió d'avaluació és plenament funcional i no té data 
de caducitat. Per desenvolupar la Web  s'ha utilitzat Sublime Text. 
 

   
 7.1.14. PHP. 

PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma 
dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina 
en format HTML, no podent visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular, també pot 
utilitzar se per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. 
Dispose de versions tan per a Windows com per a GNU/Linux, axis com d'altres. 
PHP es distribueix sota la llicència PHP, que la Free Software Foundation qualifica com a 

programari lliure. Les sigles són un acrònim recursiu de PHP: Hipertext Preprocessor, tot i que 
originalment eren les sigles de Personal Home Page Tools. 
La web està escrita en PHP.  

  
 7.1.15. HTML5. 

HTML és un llenguatge de programació que s'utilitza per al desenvolupament de pàgines web. Es 
tracta de la sigla que correspon a HyperText Markup Language, és a dir, Llenguatge de Marques 
d'Hipertext. Cal destacar que l'HTML permet certs codis que es coneixen com scripts, els quals 
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brinden instruccions específiques als navegadors que s'encarreguen de processar el llenguatge, els 
més coneguts i utilitzats són JavaScript i PHP. 

 
 7.1.16. CSS. 

El llenguatge CSS (Cascading Style Sheets, o Fulles d'estil en cascada) és la tecnologia 
desenvolupada pel World Wide Web Consortium ( W3C ) per tal de separar l'estructura de la 
presentació. CSS és un llenguatge utilitzat en la presentació de documents HTML. 

  
 7.1.17. Apache. 

Apache HTTP Server és un servidor HTTP (de pàgines web) de codi obert multi plataforma 
desenvolupat per Apache Software Foundation. 
Apache presenta entre altres característiques missatges d'error altament configurables, bases de 

dades d'autenticació i negociació de continguts, però va ser criticat per la manca d'una interfície 
gràfica que ajudi a configurar-lo. 
Des d'abril de 1996 Apache ha estat el servidor HTTP més popular a la World Wide Web. El 30 de 

novembre de 2007, Apache servia el 50,76% de tots els llocs web. 
El 30 d'abril de 2012, Apache servia el 57,56% de tots els llocs web. I un 65,24% dels servidors 

més transitats de tots els dominis. 
 

  
 7.1.18. LibreOfficeWriter. 

Per la redacció del present document es va utilitzar Writer té totes les característiques necessaris 
d'una eina moderna, amb totes les funcions de processament de textos i autoedició. És bastant 
simple per una nota ràpida, però prou potent com per crear llibres complets amb continguts, 
esquemes, índexs i més. Ets lliure per concentrar-te en el missatge, mentre Writer fa que es vegi 
molt bé. Es de codi obert. 
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 7.1.19. Microsoft Word. 
 

Per la redacció del present document també es va utilitzar Microsoft Word13. El programari 
Microsoft Word és destinat al processament de textos. Va ser creat per l'Empresa Microsoft, i ve 
Integrat a la suite ofimàtica Microsoft Office. 
 

 
 7.1.20. Maven. 

Maven per la gestió i construcció de CaixaApp. Similar a Apache Ant, serveix per construir i 
gestionar projectes Java. 
Maven utilitza un Project Object Model (POM) per descriure el projecte de programari a construir, 

les seves dependències d'altres mòduls i components externs, i l'ordre de construcció dels elements. 
Realitza tasques clarament definides, com la compilació del codi i el empaquetat. 
 

 
 7.1.21. Afterburner.fx. 

Es un framework MVP (Model View Presenter) equivalent a MVC, per JavaFX. El fem servir en 
CambrerApp. 
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8. Anàlisi i disseny del sistema 
 
8.1. Anàlisi. 

 8.1.1. Cas d'us general. 
Recordem que el projecte consta de tres aplicacions, CaixaApp, CambrerApp i WebApp. 
El diagrama de cas d'us general de les tres aplicacions es com el següent: 
 

   Per part del client, buscar productes i reservar taula amb l'aplicació WebApp.  El cambrer pot fer servir dues aplicacions, CambrerApp  aplicació mòbil per identificar, 
obtenir  i aparcar la comanda i CaixaApp aplicació d'escriptori que a mes de poder obtenir 
comanda pot cobrar-la.  El Administrador a mes de totes les tasques anteriors, pot mantenir la base de dades. 
El estudi UML del projecte el fem separadament  per cada aplicació. 
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 8.1.2. CaixaApp. 
8.1.2.1. Cas d'us general. 

  El cambrer ha de seleccionar el destí de la venda (numero de taula i/o client) i gestionar la 
venda.  El administrador, obrir i tancar caixa, eliminar vendes fetes i mantenir la base de dades. 

 8.1.2.2. Login. 

 Tan el cambrer com el administrador si no s'autentiquen, apareix un missatge d'error. 
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8.1.2.3. Seleccionar destí. 

 El destí de la comanda taula i/o client, pot ser una nova taula que encara no ha demanat o una taula 
ja existent que vol mes productes. 
 8.1.2.4. Gestionar venda. 
 

  
El cambrer pot realitzar la venda en efectiu o per targeta o aparcar la comanda fins que el client 
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demani el compte per pagar. Afegir productes, eliminar-los. Imprimir preforma (albarà), imprimir 
tiquet (factura). 
 8.1.2.5. Obrir caixa. 

 El administrador al obrir la caixa deixa canvi per poder tornar canvi als clients durant la jornada. 
Té que anotar una descripció. 
 8.1.2.6. Tancament caixa. 

  Processar Z, es realment tancar caixa, la caixa queda a 0, per començar de nou a vendre.  No processar X, e per quadrar la caixa i comprovar que no hi han errors, però la caixa no es 
tanca.  Al tancar la caixa hi ha la opció de deixar canvi per la propera obertura. 
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8.1.2.7. Mantenir base de dades. 

  
Inserir, actualitzar, eliminar en totes les taules de la base de dades. 
 8.1.2.8. Desfer venda feta. 

  
El administrador al seleccionar una venda ja feta, por veure el detall de la venda i eliminar-la. 
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8.1.2.9. Moviments de caixa. 

   El administrador pot fer pagaments i afegir monedes a la caixa.  Ha de anotar una descripció de l'operació. 
 8.1.2.10. Consultar base de dades. 

 El administrador pot consultar totes les taules de la base de dades, les mes importants son vendes, 
tancaments de caixa (caixa diària) i moviments de caixa (pagaments que s'han fet, cobros amb 
targeta, etc). 
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 8.1.3. CambrerApp. 
 

 CambrerApp es una aplicació molt simple, però a la vegada molt important.  El cambrer des de la taula, primer identifica el destí de la comanda, segon pren nota de la 
comanda, al guardar-la, automàticament la cuina i la barra disposen de dos tiquets amb la 
comanda nova.  El cambrer també pot imprimir el tiquet quan el client demana el compte.   
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 8.1.4. WebApp. 

  El administrador autenticat pot consultar tota la base de dades.  El client, buscar productes, afegir-los al carro de la compra i reservar taula, identificant-se i 
seleccionant la data de la reserva.  El carro de la compra vol ser purament informatiu, sense cap cost. El restaurant vol saber les 
preferències del client, per poder preparar-se millor. 

8.2. Disseny. 
 8.2.1. Arquitectura. 

8.2.1.1. MVC  Model, View, Controller. L'arquitectura Model–Vista–Controlador (MVC) és un patró de disseny utilitzat per a la 
implementació d'interfícies d'usuari. 
Aquest patró de desenvolupament de programari divideix l'aplicació en tres parts connectades: el 

model de dades, la interfície usuari i la lògica de control. El patró MVC es veu freqüentment en 
aplicacions web, on es pot visualitzar una pàgina HTML i el codi que proveeix de dades dinàmiques 
a la pàgina, el controlador és el sistema de gestió de bases de dades i el model és el model de dades. 
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8.2.1.2. MVP  Model, View, Presenter. Patró de programari derivat de MVC, mes pensat en GUIs de FX animades. Presenter assumeix la 
funcionalitat de home del mig. 
  

 CaixaApp utiliza MVC, CambrerApp MVP, perquè Maven construeix el projecte en l'arquitectura 
MVC, en canvi Afterburner construeix MVP. 

 8.2.2. Diagrama de classes CaixaApp. 
8.2.2.1. Controller. 

  
Les classes del paquet controller interaccionen entre el model i la vista. Implementen tot el negoci 

de la aplicació. 
Els mètodes mes importants de cada classe son els següents: 

RootLayoutController,  té com atributs els items de la barra d'eines principal i que es present en 
totes les vistes. Els mètodes son per obrir tancar els diferents items. 
MenjadorController, la funció principal fnActualitzarMenjadorPerTaulaClient, el que fa es inserir 

o actualitzar registres en la taula menjador i mostrar-los en un TableView. 
VendesController, la funció fnOmplenarTempVenda, insereix o actualitza en la taula temp_venda, 

cada vegada que es clica un producte. La funció fnLlegirTempVendaOmplenarTableView, fa un 
select de la taula temp_venda i mostra el resultat en un TableView. La funció btnAparcar_click, 
canvia la vista vendes per la de menjador. 
CobrarController, les funcions fnRealitzarVendaEfectiu i fnRealitzarVendaTargeta insereixen 

registres en linies_venda, moviments_caixa i vendes. 
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Mòdul Controller, atributs. 
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Mòdul Controller, mètodes. 
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8.2.2.2. Model. 

 

  
En el paquet model, les classes Productes, Famílies, Vendes, Menjador, etc, expressen les taules de 

la base de dades en forma d'objectes. 
Les classes ProductesDao, VendesDao, TaulesDao, etc, contenen els mètodes persist, update, 

delete, eixís com diferents selects. 
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8.2.2.3. Vista. 

  
 8.2.2.4. Classe principal MainApp.java 

  
8.2.2.5. Funcionalitat dels processos/classes principals. La classe principal es  MainApp.  
VendesController.java es la classe que té mes codi. Insereix les dades de la venda a la taula 

temporal  temp_venda, amb la funció fnOmplenarTempVenda, que rep com a paràmetres les dades 
de la venda, el cambrer el numero de la taula i el client. La funció 
fnLlegirTempVendaOmplenarTableView, recull les dades de la taula temporal, les escriu en el 
TableView. Les funcions possarButonsFamilies i possarButonsProductes fan un select de la base de 
dades i mostren els registres en forma de butons. 
La funció fnRealitzarVendaEfectiu  agafa les dades de la taula temp_venda  amb el numero de 
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taula menjador i client, afegeix les dades en les taules linies_venda, vendes i moviments_caixaApart 
de Temp_venda es la taula temporal, que després de realitzar la venda s'esborra. 
La taula moviments_caixa, té un camp , caixaJaFeta. Per fer el tancament de la caixa, agafarem els 

registres de caixaJaFeta =0. En la taula moviments_caixa, el camp tipus pot tenir els valors 
següents: 

Tipus Significat 
EF Efectiu 
TA Targeta 
PA Pagament 
CA Canvi 

 
En la taula cambrers hi ha els permisos de que disposa cada cambrer. 
La taula productes està pensada per poder fer control de estocs. 
Les línies_venda acumulen els diferent productes, que genera la venda, una línia per producte. 
MenjadorController.java. La funció fnActualitzarMenjadorPerTaulaClient seleciona de la taula 

menjador els registres que corresponen als paràmetres numero de taula i client.  
 

8.2.2.6. Mes classes. En els diagrames anteriors no hem posat totes les classes de CaixaApp, per no poder-les 
representar adequadament. 
Falten per representar les classes que mostren les taules de la base de dades, que son molt similars 

a la classe Cambrers. Cambrers té al següent estructura: 
  Cambrers.fxml 
Vista   
  cambrers.css 
Controlador CambrersController.java 
  Cambrers.java 
Model 
  CambrersDao.java 
Aquestes classes no representades en els diagrames de classe son les 32 classes següents : 
Clients.fxml 
ClientsControlador.java 
Clients.java 
ClientsDao.java 

Taules.fxml 
Taules Controlador.java 
Taules.java 
TaulesDao.java 

Families.fxml 
Families Controlador.java 
Families.java 
FamiliesDao.java 
 

Productes.fxml 
ProductesControlador.java 
Productes.java 
ProductesDao.java 

Vendes.fxml 
VendesControlador.java 
Vendes.java 
VendesDao.java 

Reserves.fxml 
ReservesControlador.java 
Reserves.java 
ReservesDao.java 
 

ConsultarMoviments.fxml 
ConsultarMovimentsControlador.jav

a 
ConsultarMoviments.java 
ConsultarMovimentsDao.java 

EliminarVenda.fxml 
EliminarVendaControlador.java 
EliminarVenda.java 
EliminarVendaDao.java 
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8.2.2.7. Esquema de totes les classes.   
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 8.2.3. Diagrama de classes CambrerApp. 
8.2.3.1 Model.  
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8.2.3.2. View.  
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8.2.3.3. MainApp. 

 Els metodes de CambrerApp i de CaixaApp son els mateixos, molt de codi es reutilitzat, hi ha 
poques diferencies, aquí canviem el terme controller per presenter. VendesController de CaixaApp 
passa a denominar-ne VendesPresenter. 
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8.3. Estructura de les dades. 
Model conceptual de la base de dades. Diagrama entitat relació. 
 

   Cada venda té un client, una taula (de menjador), un moviment de caixa, un cambrer i 
moltes línies de venda.  Cada línia de venda pertany a una venda i a un producte.  Les famílies tenen molts de productes.  Temp_venda es com linies_venda, taula temporal i amb mes camps, per poder millor 
mostrar-los en la aplicació.  Menjador guarda el total de cada comanda identificada per client, taula, cambrer.  Tancaments de caixa guarda la caixa diària i si falta o sobra diners.  Reserves guarda la reserva feta per el client amb una relació dels menjars que desitja. En una 
pròxima versió aquesta taula té que estar relacionada amb productes i clients. 

Existeix redundància de dades, a causa de poder mostrar millor les dades en els TableViews. 
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9. Implementació i proves. 
9.1. Problemes en la implementació. 
L'idea de escriure tot el codi en JavaFX i desprès desplegar el codi en totes les plataformes ( “write 

once, run anywhere” paradigm), va tenir un inici difícil i poc productiu. 
 

 Son cinc fases a seguir:  Descaregar  Android SDK i JavaFX-Android SDK.  Crear la nostre JavaFX aplicació.  Utilitzar JavaFX-Android SDK per crear l'app Android basada en la nostra JavaFX App.  Utilitzar el sistema de construcció Ant per crear paquets d'Android.  Pujar a l'App Store. 
 
A primera vista semblava fàcil. Però va ser tot el contrari. Sense cap objectiu assolit, canviarem a 

estudiar Gluon Mobil i els seus tutorials. Com instal.lar el plugin de Gluon en Netbeans. 
9.2. Gluon Mobile. 
Crear una aplicació  en Java utilitzant un conjunt d'APIs multi plataforma, i desplegar la App en 

totes les plataformes. 

 Gluon Mobile ofereix les següents funcionalitats.  Eines per construir i desplegar la aplicació Java, per plataformes d'escriptori, Android i iOS.  Glisten, el component d'interfície d'usuari que ofereix controls JavaFX que tenen un 
comportament multi plataforma, amb un aspecte específic de la plataforma. Fa que la 
aplicació es vegi com una aplicació nativa. 
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 9.2.1. Requisits previs. 

 L'última versió del JDK 8, disponible a 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  Gradle 2.2 o superior, és necessari per crear aplicacions amb el connector jfxmobile.  Per iOS: Un Mac amb Mac OS X 10.9 o superior, Xcode 6.x o 7.x, disponible a la Mac App 
Store.  Per Android: SDK d'Android.  Des de l'Administrador d'Android SDK, instal·lar la versió 21.1.2 de Build-tools, l'SDK 
Platform per l'API 21 i de Extras, Android Support Library. 
  Finalment, cal que el connector jfxmobile sàpiga on buscar el directori d'instal·lació del 
SDK d'Android, usant una de les següents maneres: 
A - Una propietat androidSdk definida sota jfxmobile.android en el fitxer build.gradle 
B - Gradle property amb el nom ANDROID_HOME: es defineix a 

   ~ / .gradle / gradle.properties  
 C - o passant -PANDROID_HOME a gradle build.  
 D - Una variable d'entorn del sistema amb el nom ANDROID_HOME. El plug-in jfxmobile 

 primer tractarà de buscar si una propietat androidSdk s'ha establert. Si no, va a buscar la 
 propietat Gradle ANDROID_HOME i finalment recórrer a la variable d'entorn del sistema 
 ANDROID_HOME. 

 9.2.2. Gluon Plugin per NetBeans. 
Instal·lació per NetBeans: click Tools→Plugins. Seleccionar  Available Plugins… buscar  
Gluon Plugin. 
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 9.2.3. Crear un nou projecte Gluon. 
Ara que el plugin està instal·lat, podem començar a utilitzar-lo creant una aplicació. 
E NetBeans, click File→New→Project… i selecciona Gluon a l’esquerra, i un dels possibles 

projectes a la dreta Per exemple, Gluon Mobile - Single View Project.  

 Si es disposa d’una clau de llicència / escriptori Gluon Mobile per als seus projectes, pot inserir 
aquí la clau, pel que se li afegeix per defecte als seus nous projectes. Si no es disposa de clau, es pot 
utilitzar la versió gratuïta (assaig). 
 

 Escriure el nom del projecte, localització,  el no del package i canviar el nom de la classe main si 
es necessari. Seleccionar quines  plataformes seran implementades. 
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 Click finish. 

 
 9.2.4. Carpetes creades. 

 Main: per al codi que és comú a totes les plataformes  Android : per al codi que és específic per a la plataforma Android  IOS: per al codi que és específic per a la plataforma iOS 
El plugin afegeix codi predeterminat en les carpetes principals, pel que serà capaç d'executar-se 

sense afegir una sola línia de codi. 
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Es molt convenient establir la propietat ANDROID_HOME a l'arxiu .gradle / gradle.properties  
en el seu directori d'usuari. 
 S'ha de apuntar a la carpeta SDK d'Android en el sistema d'arxius. 
 

 
 9.2.5. El desplegament del projecte. 

 
El connector inclou una sèrie de tasques, i per accedir-hi només s’ha fer clic dret a l'arrel del 
projecte i seleccioneu Tasques. Apareixerà un menú, que mostra totes les tasques Gradle 
disponibles. 
Abans d'implementar al mòbil és més fàcil executar l'aplicació en el escriptori i comprovar que no 
hi ha errors. Per a això, seleccionar Run en la llista de tasques. Verificar que totes les funcionalitats 
s'executen sense errors, i que el projecte s'executa bé en el escriptori. 
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Per Android, per exemple, escollir → android android de la llista de les tasques per crear el Apk o 

android → androidInstall si hi ha un dispositiu Android connectat al PC per crear i desplegar el Apk 
en ell. Un cop finalitzada la construcció, l'aplicació ha d'estar instal·lada al dispositiu. Altrament, 
comprovar la consola de sortida d'errors. 
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Amb Gluon Mobile hem assolit els objectius de desplegar la aplicació JavaFX (en part modificada 

de l'aplicació d'escriptori) en la plataforma Android. Molt de codi es igual en CaixaApp i 
CambrerApp. Hem reutilitzat molt de codi. 
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10. Implantació i resultats. 
10.1. CaixaApp. 
CaixaApp fa les funcions de gestió d'ingressos, de pagaments, la gestió del menjador, de cambrers, 

de clients, de taules ocupades, de productes, de reserves. CaixaApp ataca una base de dades i pot 
mantenir tots els seus registres. 
 

 10.1.1. Autenticació. 
Per entrar en l’aplicació, hi ha un login, que filtre els permisos que disposa cada usuari,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al entrar en l'aplicació, es mostra el menjador. 

 10.1.2. Menjador. 
 Si el usuari esta autenticat, l'aplicació mostra el menjador com a primer formulari. En aquest 

cas el usuari es administrador per que tots els items de la barra d'eines estan marcats com 
utilitzables. Si no sigues administrador els items estarien des habilitats, en gris clar.  Es mostra el nom del cambrer autenticat en la barra superior del menjador.  El menjador, una de les funcions es identificar el numero de la taula i/o el nom del client, per 
apuntar la nova comada.  Les comandes estan identificades per numero de taula i/o nom de client. 

 La distribució de les taules es real correspon al . S'ajusta a la distribució del 
restaurant.  El menjador mostra la ocupació actual del restaurant. Les taules ocupades en vermell mentre 
que quan estan lliures estan en verd. Igual amb els noms de clients que es troben en el local, 
en vermell i els absents, en negre.  El menjador també mostra una llista de clients registrats en la base de dades.  El TableView de l'esquerra mostra totes les comandes (servides o no), que no estan pagades i 
al costat a la dreta un altre TableView que mostra el  detall de cada comanda.  Per accedir a una nova comanda, premem sobre una taula lliure o un client i s'obra una nova 
finestra, el formulari vendes.  Per modificar una comada ja existent, ho podem fer de varies formes. Premen dues vegades 
sobre la línia on es mostren totes les comades del menjador. Premen sobre la taula ocupada. 
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Si la comanda està identificada en la barra, amb un client, identificant el client i premen 
sobre el botó barra.  Per veure el detall de la comanda, només premen una vegada sobre la línia del menjador es 
mostra el detall en el TableView de la dreta.  En el restaurant, imatge següent, hi ha només una taula ocupada, la 2. El client, no està 
registrat en la base de dades, el nomenem Client general.   Per accedir a la mateixa taula perquè el client vol mes productes o vol pagar, es pot fer de 
dues maneres, premen el botó de la taula o premen dues vegades en la fila del TableView on 
es la taula anotada.  El botó Add serveix per afegir un nou client en la base de dades. Només afegeix el     nom 
d'usuari del client, les dades complertes es poden afegir mes tard amb un altre  formulari.  El botó Actualitzar  serveix per actualitzar la vista, quant les altres aplicacions modifiquen la 
base de dades.  El botó PARCIAL, es per partir la comanda i poder pagar-la per separat. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestió d'un bar restaurant  Josep Agusti Mas 
 

63 
 

 10.1.3. Vendes. 
En la vista Menjador, premem sobre la taula 2 que esta ocupada, es mostra la vista Vendes. En 

Vendes la comanda pot ser modificada  i tornada al menjador (Aparca) o abonada. Es pot afegir mes 
productes i tornar aparcar la comanda al menjador. 
Els productes venen agrupats en famílies, al escollir una família, es mostren tots els seus 

productes. Al clicar sobre el producte, aquest s'afegeix a la comanda. 
La quantitat de producte es acumulatiu, cada vegada que es prem el mateix producte, la quantitat 

s'incrementa. Tant la quantitat com el preu son editables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cambrer pot cobrar la comanda, en efectiu o targeta o aparcar la comanda fins que el client 

demani el compte. 
El botó Imprimir imprimeix un tiquet pre-venda. Per mostrar al client el compte, però  no es el 

tiquet factura que s'entrega quan el client ha pagat. 
Es pot eliminar una línia o totes les línies de la comanda 
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 10.1.4. Efectiu. 
 
La taula 2 servida per el cambrer josep demana el compte. Click en Efectiu. S'obra la finestra per 

cobrar en efectiu. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obligatori anotar el import entregat i que sigui un import valid, la aplicació calcula el canvi a 

retornar. 
Tancar la venda imprimint el tiquet o sense imprimir. Acabada la venda l'aplicació torna al 

menjador. El tiquet es com el que es mostra seguidament. Si el client està registrat, amb el DNI en 
la base de dades, el tiquet es en format factura, amb el IVA desglossat. 
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 10.1.5. Mantenir la base de dades.  
El administrador pot des de la mateixa aplicació, mantenir la base de dades. Inserir nous registres, 

actualitzar i consultar totes les taules de la base de dades. Les que estan sota el menú Base de dades: 
Clients, Cambrers, Taules, Famílies, Productes,Vendes i Reserves. 

  
A sota del menú Consultes i trobem els sub-menús següents: Tancaments caixa i Moviments caixa. 
En el menú Administrar i trobem els sub-menús següents: Tancar caixa i Obrir caixa. 
En el menú Eliminar venda i trobem el sub-menú : Eliminar venda dia. 
 

 10.1.6. Cambrers 
Per accedir a  la taula cambrers , en la barra superior, Base de dades, Cambrers: 
 

  
 
El administrador dóna els permisos adients a cada cambrer usuari. Així com també dóna una 

contrasenya a cada cambrer. El administrador disposa de un formulari, per donar d’alta, baixa, 
cambrers i els diferents tipus de permisos de cada cambrer. Aquests permisos es veuen  en la barra 
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de menús que hi ha en el mòdul de vendes. Queden activats els recursos que por fer servir i els que 
no, desactivats. 
En futures versions es podria millorar el tema de seguretat de les contrasenyes. 
 

 10.1.7. Seguretat, permisos. 
Dos tipus de rols, el administrador que té tots els privilegis i el cambrer que només pot vendre, 

agafar comandes i cobrar-les.  
Si el usuari es administrador, la barra superior té tots els ítems accessibles. Consultar la base de 

dades, administrar, fer moviments de caixa, eliminar venda anterior. 
 
 
 
 

 
Si el usuari es cambrer, sense permisos, la barra es mostra en gris clar i els ítems estan des 

habilitats. 
 

 
 
 
 

 
 10.1.8. Clients. 

Es un sub-menú del menú Base de dades. 

  
El administrador pot consultar, actualitzar, inserir o eliminar clients. Les dades dels clients son 

importants per poder fer factura. 
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 10.1.9. Taules. 
En el menú Base de dades, el sub-menú Taules. 

  
En el formulari el administrador no pot inserir noves taules, nomes actualitzar les taules existents. 

 10.1.10. Famílies. 

 El administrador pot mantenir la taula famílies. 
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 10.1.11. Productes. 

 El administrador pot mantenir la taula productes, actualitzar els estocs, etc. 
 10.1.12. Vendes. 

En el menú Base de dades, sub-menú Vendes. 
 

  
Només hi ha una venda feta. No es poden eliminar ni inserir noves vendes. Es mostren un historic 

de totes les vendes realitzades, les fetes amb la caixa tancada, no es poden modificar.  Des de un 
altre formulari Eliminar venda es poden eliminar les vendes amb la caixa oberta. 

 10.1.13. Reserves. 
Les reserves les fan els clients des de la web, WebApp. Informen al restaurant de la possible 

comanda que demanaran quan vinguin al restaurant. 
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 10.1.14. Consultar tancaments de caixa. 

Sub menú de Consultes, només permès per el administrador. Mostra la caixa diària amb el total, el 
que es cobra amb targeta i en efectiu. 

 
També mostra el pagaments fets en el dia i també el canvi afegit. Si sobra o falta diners en la caixa, 

queda registrat. 
En l'estadística de vendes, es mostra un diagrama de barres de la caixa diària, total per dia. 
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 10.1.15. Tancar caixa. 
Es un sub-menú del menú Administrar. Don informació de la caixa que s'ha fet. Permet quadrar la 

caixa, comprovar si els diners que hi ha a la caixa son els que realment tenen que haver-hi. 
 

 Per quadrar la caixa es te anotar la quantitat de bitllets i monedes que hi han a la caixa. En el 
exemple nostre, al quadrar la caixa surt que sobren 5 €. El efectiu real (el que hi ha a la caixa) es 
mes gran que el efectiu ideal o teòric que tindria que sortir. 
Existeix la opció de treure diners, no tots, hi deixar la resta per el canvi del pròxim dia. Traiem 50€ 
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Tanquem caixa. 
Obrim la caixa amb el que queda, 23€ 

 Surt un missatge de conformitat. 
 10.1.16. Moviments de caixa. 

Del menú Consultes. Mostra les vendes, els pagaments i el canvi afegit i si els registres ja son 
antics o son els del dia, que encara no s'ha fet la caixa. 
Els tipus son:  EF:  efectiu.  TA:  targeta  PA:  pagament  CA: canvi 
L'Apunt següent mostra el moviment de caixa de la venda anterior,. 
La caixa ja s'ha tancat en el apartat anterior,  el camp caixa ja feta es true. 
 

  
Permet eliminar, si el moviment es de pagament o  de canvi i la caixa oberta (caixa ja feta false). 

No permet eliminar moviments de vendes. Seleccionem el moviment i premem eliminar, surt el 
següent missatge: 
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 10.1.17. Pagaments/Canvi. 

Del menú Moviments caixa. En el mateix formulari podem realitzar un pagament o afegir canvi. 
Clicant en botó escollir opció, si el formulari es vermellós, es pagament. Si el formulari es verd es 
afegir canvi. 
 

 

 Si anem a Consultes/Moviments caixa: 

 Observem els tres moviments anteriors, una venda en efectiu EF, un pagament PA i un afegir canvi 
CA. 
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 10.1.18. Eliminar venda dia. 
Sub-menú del menú eliminar venda. Permet eliminar les vendes amb la caixa oberta. 

  Amb la caixa tancada les vendes ja no es poden eliminar. 
 

 10.1.19. Preu terrassa. 
L'aplicació permet incrementar el preu dels productes si estan servits a la terrassa. El nostre 

restaurant incrementa 0.10€ per cada producte servit a la terrassa. Les taules de la terrassa son del 
numero 90 al 96. Fem una prova, venem un cafè a la terrassa i un altre al interior. 
 
Venda en terrassa: 

  
Venda en taula interior: 

  
 10.1.20. Tiquet factura. 

Si el client està registrat en la base de dades amb el DNI. El tiquet es en format factura,el  IVA es 
desglossat i mostra les dades completes del client. 
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Si el client està registrat però la base de dades no coneix el DNI del client, el tiquet no mostra les 
dades del client, nomes en nom d'usuari. 

 10.1.21. Formes per accedir a vendes. 
Des de el menjador. 
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Per accedir a vendes, per anotar nova comanda o per actualitzar una comanda existent:  Si la taula ja està ocupada, clican dos vegades sobre la línia on està la taula o clican sobre la 
taula pintada en vermell.  Si la taula es lliure, clican sobre la taula pintada en verd. 

Si es vol accedir a vendes amb el identificador client:  Clican dos vegades en el client, accedim a vendes amb el client i barra.  Seleccionant el client i clicant una taula, la venda estarà identificada per client i numero de 
taula. 

El botó ADD serveix per crear un nou client, només el nom d'usuari. Les dades complertes del 
client es poden inserir en el formulari del menú Base de dades/Clients. 
El botó Actualitzar menjador es per actualitzar les taules ocupades del menjador. La base de dades 

es compartida per CambrerApp i WebApp. Per actualitzar la TableView, hem provat amb un bucle 
de mostrar cada tres segons de nou la taula, però es perden molts de recursos i hem optat per 
carregar la taula menjador cada vegada que es prem el botó. 
Premen una vegada sobre la línia del menjador seleccionat, en la taula del costat es mostra el detall 

de la comanda. 
 

 10.1.22. Editar cel·les del TableView. 
Es poden editar les cel·les Quantitat i Preu. Per fer-ho es clica dues vegades sobre la quantitat o el 

preu a editar. Clicant dues vegades sobre la quantitat, el format canvia a editable. 

 El client demana 100 sangries: 
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10.1.23. Control d'estocs. 
Cada vegada que es ven un producte els estocs disminueixen en una unitat. El administrador té que 

preveure que els estocs no arribin al mínim i reposar quant falti producte. En el menú Base de 
dades/Productes es pot consultar i actualitzar els estocs. 

 
 10.1.24.  Pagar per separat (Parcial). 

La taula 7, dos clients volen pagar per separat: 

 Seleccionem la taula 7 i premem PARCIAL: 
S'obre la vista Vendes, on posem el que vol pagar el primer client:  

 
Pot pagar en efectiu  o targeta. 
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En el menjador es mostra el que falta per pagar: 
 

  
Tornem a clicar PARCIAL amb la comanda prèviament seleccionada. Si per error marquem un 

producte que no està en la comanda, l'aplicació ensenya un missatge d'error. 
Quan la compte està totalment abonada, es mostra el següent missatge : 

  
10.2. CambrerApp. 
CambrerApp es una aplicació mòbil, pensada per agilitzar les tasques del cambrer. L’aplicació 

guarda la comanda identificada per numero de taula i nom del client al menjador. L’aplicació 
imprimeix dos tiquets amb la comanda, un per la cuina i l’altre per la barra. 
CambrerApp no  cobra, si pot donar al client el tiquet corresponent a la seva despesa, CaixaApp es 

l’encarregada de cobrar. 
 
El cambrer es té que autenticar i nomes pot modificar les comandes iniciades per ell mateix. No 

pot afegir, eliminar comandes d’altres cambrers. CaixaApp pot modificar qualsevol comanda.  
CambrerApp es Cross-Platform, escrita en Java nomes una vegada  i es pot instal·lar en qualsevol 

sistema operatiu, iOS i Android també. Per obtenir aquest objectiu s’utilitza GLUON MOBILE. 
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 10.2.1. Login. 
Per entrar en l'aplicació el cambrer es té identificar amb usuari - contrasenya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.2.2.Menjador. 
Si el usuari esta identificat en l'aplicació, l'aplicació mostra el menjador. 
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Llistat de taules a l'esquerra i de clients a la dreta. Al mig la ocupació actual del menjador. 
Per accedir a una nova comanda, premem sobre una taula lliure o un client i s'obra una nova 

finestra, el formulari per apuntar la nova comanda. Per modificar una comada ja existent, premem 
dues vegades sobre la línia on es mostren totes les comades del menjador i s'obre la vista vendes. 
Per tornar al login i entrar amb diferent usuari: 

 
 
 
 
 
 

Premem en el icona Menú: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 10.2.3. Vendes - Comandes. 

Volem afegir els cafès a una comanda ja existent, premem en el menjador la línia on hi ha la taula 
que vol els cafès. En aquest cas la taula 4. Es mostra la vista vendes. 
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Arriban nous clients a la taula 20, el cambrer agafa una nova comanda. En el menjador clica sobre 
la taula 20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cambrer ja pot anotar la comada. 
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Al prémer  següent, la comanda es guardada en la base de dades, en el menjador i l'aplicació 
imprimeix un tiquet per la cuina i un altre per la barra. En el tiquet de la cuina els plats a preparar i 
en la barra les begudes. 

 10.2.4. Tiquet. 
El tiquet que apareix en la barra es com el següent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.2.5. Prova CaixaApp i CambrerApp juntes. 
 

 
 
El cambrer josep ha anotat una nova comada amb la tableta (CambrerApp), la taula 1. Des de 
CaixaApp observem la nova taula 1 pintada en vermell (ocupada) i ens mostra el total de la nova 
comanda. Premen una vegada sobre la línia de la taula 1 en CaixaApp, en la taula del costat podem 
mirar el detall de la comanda. 
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10.3. WebApp. 
La capçalera, la barra de navegació i el peu es comú en totes les pagines. Els enllaços de la barra 

de navegació son  de tres tipus diferents. Enllaços a les famílies de productes de la carta, Amanides, 
Paelles, Carns, Peixos, etc. Enllaços a pagines informatives del local, Presentació, On som, El 
temps i El local. Un enllaç Administrar que obre un formulari per autenticar-te i serveix perquè el 
administrador consulti tota la base de dades. 
L'adreça es: http://barbm.hopto.org 

 10.3.1. Presentació. 
La pagina de benvinguda mostra una galeria de fotos, que al passar per sobre de les fotos petites, la 

foto gran  va canviant. 

 10.3.2. Peixos. 
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Les pagines dels  productes tenen les mateixes característiques, per no ser repetitius aquí només 
mostrem dues de les set pagines de productes de la carta. Cada plat va etiquetat amb el nom del plat 
i el preu i també amb un carro de la compra. Al afegir un producte al carro el carro canvia a vermell. 
Informant al client que ja té com a mínim una unitat del producte. 

 
 
 
 
 

La llegenda principal de la pagina diu:  Per fer una reserva es aconsellable mirar la carta i escollir els plats preferits.  La seva opinió servirà per servir-los mes ràpidament i en mes qualitat.  Es un servei completament gratuït. Els plats escollits, sempre es poden canviar. 
Al reservar i especificar les seves preferències, es molt important per el restaurant. La informació 

donada per el client pot ser molt útil per preparar els plats abans de l'arribada dels clients, com 
també fer una bona previsió en la compra. 
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 10.3.3. Pizzes. 

Al igual que la pagina anterior, mostra els productes de la família de les pizzes. 
 

 10.3.4. On som. 
Pagina informativa per la localització del bar restaurant. 



Gestió d'un bar restaurant  Josep Agusti Mas 
 

85 
 

 10.3.5. El local. 

Vol donar a entendre al client d'esdevenir del temps en el bar, durant mes de 60 anys. 
 

 10.3.6. El carro de la compra. 

El client ha emplenat el carro, s'identifica amb el nom , el mail i el nombre de comensals. 
  
Els símbols 
 
serveixen per afegir, treure unitats del producte o eliminar tots els productes de la fila del carro. 
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 10.3.7. Buscar data. 
El client prem el botó Buscar Data i s'obre una altre finestra on pot escollir el dia i l'hora i reservar 

la taula. 

 
El dia escollit en el calendari, queda imprès en la caixa de text, l'hora es pot seleccionar en el 

desplegable del ComboBox. 
 
 
 
 
 
 

 10.3.8. Reservar. 
L'ultima pagina per fer la reserva es per donar conformitat de que s'ha fet amb èxit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.3.9. Administrar. 
En la barra de navegació hi ha un petit enllaç, administrar que condueix a una pagina per 

autenticar el administrador. 
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Una vegada a dins, hi ha un formulari amb un desplegable que conté totes les taules de la base de 
dades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la consulta es a reserves, el resultat es el següent: 

 
El administrador pot consultar totes les taules de la base de dades, no pot modificar-les, per 

problemes de seguretat. Les taules mes interessants a consultar apart de reserves, son vendes, 
menjador, que mostra el estat actual de ocupació del restaurant, tancaments de caixa, on queda 
registrat la caixa feta diàriament, etc. 
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11. Conclusions. 
11.1. Resum. 
  Entendre el funcionament de les noves tecnologies, (noves per mi) es el que ha necessitat mes 
temps, temps d'aprenentatge. JavaFX, SceneBuilder, Gluon Mobile era completament desconegut 
per mi. El descobrir que JavaFX permet escriure una vegada el codi i desplegar-lo en qualsevol 
plataforma, ha sigut el camí a seguir. Al principi, es va provar de passar el codi JavaFX a Android,  
utilitzant el sistema de construcció Ant per crear paquets d'Android. Va ser un fracàs. El segon 
descobriment va ser Gluon Mobile. Gluon no es exactament passar l'aplicació d'escriptori a Android  
o a iOS, per exemple Hibernate no l'accepta. CaixaApp fa servir Hibernate, tota la part de connexió 
a la base de dades de CambrerApp, es diferent. Molt de codi si es el mateix en les dues aplicacions.  
Gluon Mobile facilita molt les feines al programador, escriu una vegada i implementa a tot arreu. Es 
fantàstic. 
  Implementat la caixa (el cap) amb CaixaApp i el cambrer amb CambrerApp , falta el client, el 
client ha de participar activament en el projecte, com?. Fent-se ell mateix la comanda. Una Web 
WebApp. 
  Aquest no es un projecte de gestió integral d'un bar restaurant, però es una part important de la 
gestió. 
11.2. Objectiu complert. 
  Els objectius marcats inicialment estan assolits. Les tres aplicacions ataquen la mateixa base de 
dades i hi ha sincronisme entre elles. CaixaApp es la mes aconseguida amb moltes funcionalitats. 
CambrerApp es molt simple però compleix amb els requeriments. WebApp amb els serveis que 
ofereix, informativa, mostrar la carta, enviar la comanda amb la reserva i el cap des de casa pot 
consultar el que passa en el negoci. WebApp compleix amb els requisits inicials. 
11.3. Comercial. 
  Creiem que es un projecte molt comercial, inicialment ja disposa d'un client el . Es un 
producte fàcilment vendible. En el pressupost del capítol 2. 
 

    

   Maquinari i tres aplicacions per 3282€. El programari per 1848€, contant un any de llicencia de 
Gluon, que no es imprescindible. Cada aplicació surt al mercat per 600€. Una Web, un TPV i una 
aplicació Android o iOS, instal·lades en el put de venda, per només 1848€. Si a mes a mes afegim 
un manteniment gratuït de tres mesos, es un preu realment atractiu. 
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11.4. Conclusió. 
Amb el desenvolupament del projecte m'he adonat que encara que al principi pugui semblar una 

tasca quasi impossible, es pot aconseguir els objectius amb esforç i constància. Qualsevol problema 
que surti, amb temps, perseverança i Internet ("molt important"), es pot solucionar. Potser que el 
codi i el disseny no seran el millor, ni el més òptim, però tot això, es pot millorar en versions 
futures. 
Un cop finalitzat el projecte estic satisfet del resultat, ja que les aplicacions que he implementat 

penso que son bastant funcionals i que poden servir en el nostre bar restaurant. He hagut de dedicar 
força temps per tal d'obtenir els objectius del projecte, però ha sigut molt profitós. 
11.5. Comentari personal. 
 
If at first don't succet, try ,try again. 
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12. Treball futur. 
Dividim el treball futur en les millores que es poden fer en les tres aplicacions del projecte. 
12.1. CaixaApp. 
En el tema de la seguretat. Crear taules addicionals d'auditoria manipulades per triggers. Per 

exemple quan es canvia el preu d'un producte, que quedi constància. Quan s'elimina per complet 
una comanda, saber la raó de aquesta operació. Saber qui fa servir les aplicacions, inici i final. 
Seguretat en les contrasenyes dels usuaris. Pagar per separat una comanda, que cada vegada que es 
paga una part, que mostri el que falta per pagar. Que encara que ja està implementat es millorable, 
tindria que ser mes visual. Millorar el sincronisme entre les aplicacions. Buscar un sistema que 
sense gastar masses recursos, es sincronitzin millor les tres aplicacions. 
 
12.2. CambrerApp. 
Que la aplicació pugui cobrar, tasca no molt difícil de implementar, tot just es reutilitzar codi de 

CaixaApp. 
 
12.3. WebApp. 
La taula de la base de dades reserves guarda la reserva feta per el client amb una relació dels 

menjars que desitja. De moment es purament informativa. En una pròxima versió aquesta taula té 
que estar relacionada amb productes, clients i menjador i ser molt mes productiva. Poder saber en 
tot moment la ocupació en el menjador per poder acceptar o no la reserva. Que les reserves fetes per 
els clients siguin segures. Per exemple obligar al client deixar el numero de la targeta de crèdit. Que 
el client pugui pagar per anticipat amb targeta. 
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14. Annexos. 
14.1. Comades útils. 
IP estàtica: sudo /etc/network/interfaces iface eth0 inet static  address 192.168.0.156  netmask 255.255.255.0  gateway 192.168.0.1  dns-nameservers 192.168.0.156 212.166.132.96  sudo ifup eth0  Al fer servir XAMPP que conté MySQL i Ubuntu que també. Per iniciar XAMPP, primer es té que 

matar MySQL natiu. 
 sudo ps aux | grep mysql 
sudo kill -9 {process id} 
Iniciar el panel de control de XAMPP: sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run  
 Iniciar MySQL des de terminal: 
 mysql -h 192.168.0.156 -u root  Editar  my.cnf: sudo gedit /opt/lampp/etc/my.cnf 
[mysqld] 
/** other configs **/ max_allowed_packet      = 32M 
skip-name-resolve  
al final: bin-address=192.168.0.156  
Impressora virtual cups-pdf: 
Baixar i instal·lar cups-pdf 
Es té que donar permisos: sudo chmod 700 /usr/lib/cups/backend/cups-pdf sudo chmod 700 /usr/lib/cups/backend 
Crear la carpeta contenedora: mkdir ~/PDF  
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15. Manual d'instal·lació. 
Manual d'instal·lació en Windows 10.  
15.1. Escenari. 
Instal·lem el servidor MySQL, el servidor Web i l'aplicació CaixaApp en el mateix ordinador. El ordinador amb cable Ethernet va connectat al Router, també necessita una impressora de tiquets i un calaix portamonedes. 

 
15.2. Requeriments previs. 

 Tenir instal·lat Windows 10. Amb altres Windows també funcionaria.  Es aconsellable que el ordinador sigui nou i amb bones característiques.  Disposar d'una IP estàtica, per el servidor Web (Vodafone cobra 9€ al mes), no es obligatori.  Tenir instal·lat Java 8, es pot descarregar des de la pagina oficial de Java. 
15.3. XAMPP. 
XAMPP és un paquet de programari lliure que conté el servidor HTTP Apache, base de dades de MySQL i eines necessàries per utilitzar PHP. També conté el gestor gràfic de base de dades phpMyAdmin.  Descarregar XAMPP per Windows Versió 5.6.19 des de  la pagina de apachefriends.  Executar el fitxer xampp-win32-5.6.19-0-VC11-installer.exe Avis de que es millor desactivar el antivirus per la instal·lació. 

 Desactivar Avast. 
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next, next, next, next, next. Idioma. 

  S'obre  XAMPP Control Panel.  

 Start Apache i MySQL.  MySQL arrenca en el port 3306.  Apache no arrenca vol dir que el port 80 que es el establert per defecte està ocupat per el sistema. El port per http es te que  canviar. Des de el panel de control de Xampp es pot configurar tots els fitxers de configuració de Apache i de MySQL. Config en la part de dalt a la dreta.  

 Config en la línea on està Apache. Obrir el fitxer httpd.conf i canviem Listen 80 per 8080 

 Apache i MySQL estan corrent.  
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 Seleccionar Apache i MySQL Autostart. 

  
15.4. Base de dades. 
En el navegador posar localhost:8080/phpmyadmin Crear una nova base de dades. 

 Importar el fitxer bdbar.sql 
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Si la importació ha sigut un èxit: 

 
15.5. CaixaApp. 
Doble click sobre el fitxer CaixaApp.jar i l'aplicació comença a funcionar. 
15.6. CambrerApp. 
Connectar amb cable usb el dispopsitiu Android amb un ordinador, copiar dins del dispositiu el fitxer CambrerApp.apk. Doble click sobre el fitxer CambrerApp.apk per instal·lar l'aplicació en el dispositiu Android. Click sobre la nova aplicació per que comenci a funcionar. 
15.7. WebApp. 
Copiar la carpeta carta en la ubicació següent: C:\xampp\htdocs 
Des comentar la linia: extension=php_mysql.dll en el fitxer  C:\xampp\php\php.ini 
 
reiniciar Apache En el navegador posar: localhost:8000 Per accedir des de Internet en comptes de posar localhost es te que posar la IP publica del servidor i adreçar el port 80 des de el Router. 

 15.7.1. Afegir assignació de ports en el Router. 
 

  



Gestió d'un bar restaurant  Josep Agusti Mas 
 

98 
 

 Per accedir des de Internet: http://XX.XX.XXX.XX    IP publica  
 15.7.2. Subdomini. 

En comptes de posar la IP publica posar un nom de sub-domini per exemple: http://barbm.hopto.org Per fer-ho gratuïtament i fer servir una IP publica dinàmica, ens donem d'alta en  
http://no-ip.com 
i seguim els tres punts: 
 

 La url queda de la següent manera:  http://barbm.hopto.org                 
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