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1 INTRODUCCIÓ
1.1 Trampolí Tecnològic de la UdG
Un Trampolí Tecnològic (TT) és una unitat de suport a la creació d’empreses
basades en el coneixement. La seva missió és ajudar als emprenedors a portar al
mercat les seves invencions, que poden ser resultats de la recerca universitària
(investigadors i doctorands) o que provenen de les idees sorgides dels estudiants
i del personal de la institució.
La Xarxa de Trampolins Tecnològics (XTT) està formada per un conjunt
d’universitats i escoles de negoci de Catalunya amb capacitat per fomentar
l’esperit emprenedor i per aportar serveis d’assessorament en la creació
d’empreses de base tecnològica. La XTT ha estat impulsada i finançada pel
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de
Catalunya.
Els objectius de la xarxa de trampolins tecnològics són :
•

Fomentar l’esperit emprenedor a prop d’on neixen els nous conceptes de
negoci: universitats científiques, centres tecnològics i escoles de direcció
d’empreses.

•

Fomentar la creació de centres d’atracció de projectes d’emprenedors en
les fases més embrionàries per ajudar a convertir-los en empreses
robustes i facilitar que treballin en xarxa amb la col·laboració de tots els
agents clau: incubadores, assessors, capital risc, etc.

Imatge 1
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1.2 Origen del projecte
Al novembre del 2006 el Trampolí Tecnològic decideix la contractació d’un
suport informàtic per tal d’actualitzar les seves bases de dades i fer una millora de
la web, ja que, aquests estan quedant obsolets i no donen abast a les necessitats
del departament.
Un temps posterior a l’inici del contracte, veiem possible una renovació
completa de la web del trampolí, al mateix temps es comunica a través del
trampolí de la Universitat de la Salle de Barcelona l’existència d’un aplicatiu per
poder gestionar els diferents projectes. Després d’una reunió on es mostra el
programa i en una posterior xerrada interna es decideix que l’aplicatiu no està
prou adaptat a les necessitats del departament i que es realitzaria una nova web
del Trampolí Tecnològic i un intranet que gestionaria totes les funcions que
necessita el departament.

1.3 Situació prèvia al projecte. Necessitat del SI
A l’inici del projecte comptàvem amb la web vella que es podria partir de base
però ara, es vol estructurar la informació continguda d’una forma diferent, i per
altra banda degut a que la web era poc freqüentment actualitzada, la informació
era antiga i no vàlida a les normatives vigents.
També s’han analitzat quins aspectes tenia positius l’aplicatiu de la Universitat
la Salle i quins serien d’una gran millora, tot analitzant els requeriments actuals.

1.4 Objectius del projecte
Els objectius principals d’aquest projecte és: per un costat la creació d’un portal
web on s’informi al visitant de la activitat que es duu a terme i dels aspectes que
ofereix el Trampolí Tecnològic de la UdG i, per altra banda, una intranet que
permeti al trampolí gestionar les diferents funcions que es duen a terme com pot
ser la gestió dels diferents gestors de projectes, projectes que es tutelen,
emprenedors e inversors que intervenen, ajudes que es poden rebre, etc.

El projecte estarà format per tres components fortament integrats:
• Base de dades: permetrà emmagatzemar totes les dades que formaran
part dels continguts del portal.
•

Portal: permetrà que els diversos agents emprenedors i inversors consultin
la informació del trampolí.

•

Intranet: permetrà gestionar de forma pràctica i senzilla les funcions a
realitzar pel departament a l’hora de gestionar alguns continguts dinàmics
del portal.
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Per assolir els objectius del projecte serà imprescindible:
• Unificar els continguts assolits al llarg de la carrera en la realització
d’aquest projecte.
•

Estudiar el funcionament i les necessitats del departament:
 Organització dels gestors.
 Control dels projectes i patents diferents.
 Suport que reben els projectes.

•

 Control d’emprenedors i inversors.
Analitzar les necessitats dels possibles consultors del portal:
 Informació sobre el Trampolí Tecnològic de la UdG
 Informació relacionada amb emprenedoria tant en temes legislatius
com administratius
 Informació relacionada amb les ajudes existents
 Informació relacionada amb patents
 Documentació

•

 Novetats relacionades amb l’àmbit tecnològic
Definir la informació i serveis que es volen donar al portal.

•

Crear una estructura i disseny del portal adequada.

•

Estudiar les eines software actuals que permetin desenvolupar el projecte:
 Microsoft ASP.NET
 Microsoft Visual Studio 2005
 SQL Server
 Eines de Disseny ( PhotoShop, Fireworks, ... )

•

 Microsoft Visio
Desenvolupar l’anàlisi, disseny i implementació de l’aplicació amb les eines
seleccionades.

•

Posar en funcionament el sistema i fer proves d’errors.

Com a objectius específics per desenvolupar el software caldrà assolir:
• Ampliar coneixements sobre la utilització de la Mètrica versió 3.
•

Adquirir coneixements de programació amb ASP.net.

•

Ampliar els coneixements sobre el llenguatge SQL.

•

Ampliar els coneixements sobre les tècniques d’enginyeria del software
utilitzades en l’anàlisi del projecte.

5

Trampolí Tecnològic de la UdG

2 ESTUDI DE VIABILITAT DEL SISTEMA
2.1 Estudi de la situació prèvia al projecte
El Trampolí Tecnològic a principis de novembre de 2006, estava en procés
evolutiu per diferents aspectes, els quals eren la incorporació de nou personal i
canvi constant en les gestions que es portaven a terme.
Es disposava de pàgines webs informatives, on es proporcionava informació
referent a: emprenedoria, amb les ajudes que les diferents entitats
governamentals oferien per tal de promocionar la creació de noves empreses
d’àmbit tecnològic; informació sobre diferents maneres d’obtenir finançament
privat,etc. els quals estaven desfasats i no s’actualitzaven amb gaire regularitat.
Els links i els arxius referents a aspectes de la web estàtica, es tenien de
modificar per codi HTML i no eren dinàmics.
Per part del programa de gestió hi havia un aplicatiu Access el qual gestionava
els projectes però no resolia les necessitats pròpies del Trampolí, ja que, només
gestionava els projectes però mancaven dades importants dels propis projectes, a
més a més, no controlava informació dels emprenedors i inversors, els quals es
controlaven a partir de fulles d’Excel, i tampoc s’obtenien visions globals de
l’esforç que cada persona del departament aportaven.
Tampoc controlava el tema importantíssim de patents, on també es controlaven
de forma independent per mitjà d’una altre fulla Excel.
Un tema important pels gestors era que degut al gran nombre de reunions que
es realitzaven fora de les instal·lacions del Trampolí es veien amb l’obligació
d’escriure els punts importants de les reunions en paper o arxius de text, ja que,
l’aplicatiu actual només era accessible des de la xarxa interna, d’aquí va sorgir la
necessitat de disposar d’un aplicatiu accessible des de qualsevol part del món, és
a dir des d’Internet.
En definitiva, hi havia una descentralització de la informació rellevant per tal de
controlar el trampolí i era prioritari, en aquell moment, disposar d’un aplicatiu que
realitzi la gestió completa.
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2.1.1

Interfície de la web antiga

Imatge 2: Pàgina d’inici del portal vell

Imatge 3: Pàgina Novetats del portal vell
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Imatge 4: Spinoffs

Imatge 5: Pàgina de contacte
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Imatge 6: Mapa web

2.1.2

Interfície del aplicatiu Access

Imatge 7: Menú inicial
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Imatge 8: Formulari de projecte

Imatge 9: Acta d’un formulari
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Com vèiem en les imatges disposa d’una interfície a l’inici per accedir als
diferents formularis.
Després observem un formulari on tenim les dades del projecte amb diferents
subformularis que controlen dades com els seus emprenedors.
També es proporcionava un llistat dels diferents projectes i emprenedors on es
podia accedir a cada un d’ells i es podia modificar les dades.
En la última imatge observem un formulari d’actes que es fa servir per guardar
informació sobre les diferents reunions que s’efectuen per cada projecte i així tenir
els punts més importants separats per diferents actes.

2.2 Identificació dels usuaris participants en l’estudi de
la situació actual
Els usuaris participants en la situació prèvia al projecte són pràcticament els
mateixos que hi haurà en el projecte desenvolupat:
•

Visitants del portal: és gent interessada en el món de l’emprenedoria,
emprenedors propis que ja treballen amb el departament i aquests
s’informen sobre aspectes relacionats amb la seva empresa i emprenedors
nous, inversors que busquen informació relacionada en el seu àmbit,
estudiants, etc.

•

Gestors: són els gestors del trampolí, els quals introduiran les dades a
l’aplicatiu i obtindran els diferents resultats. Cal mencionar que dins del
subdepartament del Trampolí no hi ha clarament una figura de cap, ja que,
els gestors realitzen el mateix tipus de feina i se la reparteixen
equitativament per tal d’equiparar les càrregues de treball dels mateixos.

•

Analista, dissenyador i implementador del SI

Com ja hem dit els responsables de l’estudi previ del projecte són els diferents
gestors del trampolí i l’analista i dissenyador de l’aplicatiu, autor d’aquest projecte.

2.3 Estudi de les alternatives possibles en SI
El departament va rebre una oferta del Trampolí de la Salle de Barcelona on
s’oferia un aplicatiu que resolia moltes necessitats que els gestors demanaven
com a necessaris en la intranet.
El programa estava realitzat amb llenguatge ASP i amb base de dades Mysql
els quals oferien uns problemes de compatibilitat amb el portal web que ja estava
en procés d’implementació amb llenguatge ASP.NET.
Altrament l’aplicatiu tot i ser bastant complet oferia algunes mancances als
gestors, com podia ser el no control de patents ni del suport dels gestors, a part
d’altres; i, per tant, hauria de ser modificat pel suport informàtic del Trampolí.
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Per altre banda, també es va contemplar la possibilitat de subcontractar una
altre empresa per crear el programa de gestió però es va desestimar degut al cost
del mateix.
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3 PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ
3.1 Anàlisi de les necessitats del sistema d’informació
Per poder establir un patró de característiques que haurà de satisfer els SI,
s’analitzarà la informació que gestionava l’antic aplicatiu d’Access dels diferents
projectes, les diferents fulles d’Excel que controlaven el tema de patents i
documentacions que s’entregaven als diferents organismes públics dels quals
penja el Trampolí.
Es filtraran les dades i només tindrem en compte aquelles que són realment
rellevants per la unitat de suport.
Tot seguit, es realitzaran una sèrie d’entrevistes amb noves propostes que
haurien de satisfer la nova aplicació, amb possibles solucions dels diferents
integrants del projecte, tenint molt en compte que en qualsevol moment el projecte
ha de satisfer necessitats que surtin durant la realització del projecte, ja que,
durant aquest poden incrementar les necessitats del Trampolí.

3.2 Definició de l’abast del sistema d’informació
Com ja s’ha especificat anteriorment, l’objectiu d’aquest projecte és crear un
aplicatiu que estarà format per una base de dades, un portal web i una intranet
que permetrà al Trampolí realitzar un correcte control i difusió de la informació
d’interés als diversos utilitaris de l’aplicatiu.
Així doncs, aquest projecte constarà d’un portal web accessible per tots els
navegants de la xarxa Internet i una secció restringida (la Intranet) que serà
només accessible pels gestors del Trampolí i pels emprenedors, permetent una
gestió de dades dels seus propis projectes.

Imatge 10
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Les funcionalitats principals del Portal del Trampolí Tecnològic seran donar a
conèixer l’estructura, els serveis que ofereix, ajudes i conceptes relacionats amb
l’emprenedoria, ajudes i conceptes relacionats amb els inversors, així com també,
de notícies i novetats relacionades amb el món de les noves empreses.
La intranet tindrà la finalitat de gestionar els diferents projectes que
s’assessoren així com els diferents emprenedors, inversors, ajudes, etc.
relacionats amb cada un d’ells, alhora poder realitzar diferents informes on
s’ajudin a prendre les decisions necessàries per poder administrar millor el
Trampolí, així com, informes que treguin feina als diferents gestors, ja que, al ser
un organisme públic ha de justificar, mitjançant informes, els seus resultats com a
Trampolí.
L’aplicatiu desenvolupat haurà d’incorporar les següents funcionalitats:
•

Gestió dels diferents gestors

•

Gestió dels diferents emprenedors

•

Gestió dels diferents inversors

•

Gestió de les ajudes

•

Gestió dels projectes
o Assignació i control de les ajudes
o Assignació i control dels emprenedors i inversors
o Control de dades complementàries dels projectes

•

o Assignació d’usuari i password per cada projecte
Gestió de les patents

•

Proporcionar reports dinàmics

•

Gestió dels documents que es mostren al portal

3.3 Definir els participants per la realització del SI
Els responsables de l’execució d’aquest projectes seran:
•

Els gestors de Trampolí: definiran els requeriments de l’aplicació i les
necessitats de la unitat de suport.

•

L’analista i programador informàtic: realitzarà tot el procés d’anàlisi,
disseny i implementació de l’aplicatiu. També s’ocuparà de la posada en
marxa i el posterior manteniment.

3.4 Definició de la organització i el pla de treball del SI
L’estructura de l’organització serà la dels gestors de projectes i el suport
informàtic.
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Ja s’han realitzat les diverses reunions, amb la planificació final d’una dedicació
per part del suport informàtic de 4 hores diàries, 5 dies a la setmana durant un
any, amb la revisió periòdica dels gestors de projectes del Trampolí i amb un
constant diàleg per poder complementar els aspectes comentats a les reunions.
El pla de treball constarà de diverses fases:
• Estudi del projecte prèviament
•

Anàlisi i disseny de les necessitats actuals

•

Implementació del SI

•

Posada en marxa del SI

•

Testeig del SI

•

Manteniment

3.5 Estudi de la informació rellevant
Per poder establir els requisits del sistema es duran a terme diverses entrevistes
al llarg del procés d’especificació del projecte.
En un primer moment varem reunir-nos amb els representats de la Universitat de
La Salle de Barcelona els quals ens varen presentar la seva aplicació i a partir
d’aquí, varem partir d’una base molt semblant a la seva, ja que, l’estructura bàsica
del sistema satisfeia moltes necessitats dels gestors.
En les entrevistes principals varem obtenir uns primers diagrames de dades que
necessitarien ser gestionats i uns primers esbossos de com seria la web.
Acabades aquestes entrevistes es disposarà de suficient informació per començar
el procés d’anàlisi del sistema.
De totes formes, si al llarg de l’anàlisi sorgeixen dubtes que no s’havien plantejat
anteriorment es programen noves entrevistes per aclarir aquests dubtes.

3.6 Definició del model del SI
El Trampolí Tecnològic de la UdG juntament amb l’analista-programador,
creador del projecte, s’arriba a la conclusió que les seves necessitats són d’un
portal web informador de totes les activats internes, amb informació dels projectes
que dóna suport, informació relacionada amb el món de l’emprenedoria i
investigadors, etc.
I per altra banda, una Intranet lligada al portal que gestioni l’activitat dels
diferents gestors relacionats amb els projectes, patents, emprenedors, etc. i
d’aquesta manera, poder accedir-hi des de qualsevol part del món per tal de
consultar dades del SI o de incrementar-les, ja que, els nostres gestors es
desplacen moltes vegades a l’exterior del Trampolí.
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3.7 Identificació de les necessitats d’infraestructura
tecnològica
Tot seguit analitzarem els entorns que hem escollit per desenvolupar el projecte.
Com es podrà veure, la major part dels productes escollits són productes de
Microsoft. Això podria suposar un augment important del cost econòmic del
projecte però com que el destinatari d’aquest, és la Universitat de Girona i disposa
de les llicències sobre aquests productes; no suposarà cap increment en el cost
del projecte. Al mateix temps, el fet que tots els productes utilitzats siguin de
Microsoft facilita una major integració de tots els components de l’aplicatiu.

3.7.1

Llenguatge de programació

Després d’analitzar diversos llenguatges de programació web com són ASP,
PHP, JSP, etc. s’ha escollit desenvolupar el projecte amb ASP.net perquè ofereix
una sèrie d’avantatges respecte als altres llenguatges:
•

Millor rendiment: ASP.net és un llenguatge compilat
que s’executa al servidor. Al ser compilat, es produeix
un enorme increment de velocitat de resposta del
servidor.

•

Estructuració en capes: ASP.net ofereix un entorn perfecte per la
programació orientada en capes, introdueix el concepte de code-behind pel
qual la mateixa pàgina es composa de dos fitxers: la interfase d’usuari
(capa d’aplicació) i el codi (capa de control); també introdueix els Dataset
que permeten separar completament la capa d’accés a dades de la resta
d’aplicació.

•

Controls ASP.net: ofereix gran quantitat de controls amb moltes
funcionalitats que permeten facilitar la programació. Al mateix temps,
ofereix també la possibilitat de crear controls a mida anomenats controls
d’usuari.

•

Completament orientat a objectes: permet l’ús de l’encapsulament,
herència, polimorfisme, etc.

•

Adaptació del codi generat: ASP.net adapta automàticament el codi
retornat als dispositiu en funció de la seva tipologia. Una mateixa pàgina
web pot servir-nos per Internet Explorer, Mozilla, Pocket Internet Explorer
des d’una PDA o per un navegador d’un mòbil qualsevol.

•

Eliminació total de les necessitat de frames amb la introducció de les
Masterpages.

•

Extraordinària compatibilitat amb XML i els serveis web.

Escollir aquesta solució també s’ha tingut en compte l’entorn d’instal·lació i el
posterior procés de manteniment.
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El projecte desenvolupat s’haurà de posar en funcionament a les instal·lacions
del Servei Informàtic de la UdG. Tot i que els servidors de què disposen, suporten
diversos llenguatges de programació, estan molt ben configurats per aplicacions
.NET, ja que, és l’entorn de desenvolupament que utilitzen els programadors del
Servei Informàtic.
I finalment, també existeixen una sèrie de motius personals per escollir aquest
llenguatge de programació. Fins al moment, només tinc coneixements de JSP
obtinguts en l’assignatura de NTSI i m’interessa formar-me en programació
ASP.net perquè és un llenguatge molt demandat en l’àmbit laboral informàtic,
augmentant així els meus coneixements.

3.7.2

Bases de Dades

Com a sistema gestió de base de dades s’utilitzarà el SQL Server. El motiu
principal de l’elecció d’aquest sistema és el fet que l’aplicatiu desenvolupat s’hagi
d’implantar a la UdG i, per tant, caldrà utilitzar les instal·lacions del Servei
Informàtic. El servidor del Servei Informàtic tenen instal·lat el SQL Server i és el
sistema gestor de bases de dades utilitzat normalment a la UdG.
El SQL Server és un sistema complert que realitza tota la gestió relacional de
les dades i suporta moltes connexions simultànies. En el nostre cas, aquest
aspecte és important perquè haurà de suportar totes les connexions del Portal
web i de la Intranet.

3.7.3

Altres eines de software

Microsoft Visual Studio .NET 2005
Existeixen diversos entorns de desenvolupament que permeten la programació
amb el llenguatge ASP.net però Visual Studio és el que ofereix més funcionalitats,
ja que, ha estat desenvolupat pels mateixos creadors del llenguatge ASP.net.

Microsoft Internet Information Server (IIS)
S’utilitzarà l’Internet Information Server com a servidor de pàgines web
dinàmiques.
Microsoft Visio 2003
S’utilitzarà el Microsoft Visio 2003 per a l’elaboració dels diferents diagrames, ja
que, ofereix un forma senzilla de disseny de diagrames de diferents tipus.
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Macromedia Fireworks MX
S’utilitzarà el Fireworks per a la realització de les imatges del portal. El
Fireworks ens permet obtenir uns resultats de dissenys de gran qualitat
optimitzant la mida dels arxius per agilitzar la navegació web. També ens permet
dividir un disseny d’una pàgina i exportar a un editor HTML la pàgina sencera o
només les divisions seleccionades de la pàgina. Fet que facilita molt el disseny del
portal.

Adobe Photoshop CS
S’utilitzarà el Photoshop per fer els tractaments a les imatges que no ens
permeti el Fireworks. Amb el Photoshop també podrem posar efectes a les
imatges o bé realitzar dibuixos vectorials.
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4 ANÀLISI I DISSENY DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ
4.1 Definició dels usuaris participants i finals
Els usuaris participants i finals són els mateixos que en la situació prèvia del
projecte:
•

Visitants web: és gent interessada en el món de l’emprenedoria,
emprenedors propis que ja treballen amb el departament i, aquests,
s’informen sobre aspectes relacionats amb la seva empresa i emprenedors
nous, inversors que busquen informació relacionada en el seu àmbit,
estudiants, etc.

•

Gestors: són els gestors del Trampolí, els quals, introduiran les dades a
l’aplicatiu i obtindran els diferents resultats. Saben quines són les dades
importants i quina sèrie de resultats informatius exigeixen els organismes
superiors.

•

Analista, dissenyador i implementador del SI: serà l’encarregat d’aportar
i adaptar els coneixements informàtics a les necessitats que els altres
usuaris aportaran com a requeriments de l’aplicatiu.

4.2 Obtenció dels requisits
Aquest projecte constarà d’un portal web accessible per tots els navegants de
la xarxa Internet i una secció restringida (la Intranet) que serà només accessible
pels gestors del Trampolí.
Les funcionalitats principals seran donar a conèixer l’estructura i els diversos
serveis que ofereix el Trampolí així com també informacions, mesures jurídiques i
administratives relacionades amb el món de l’emprenedoria, els inversors,
patents, etc. També s’anuncien notícies i novetats per tal de que la gent que la
visiti estigui al dia de l’actualitat i també de congressos, fires, etc. relacionats amb
el món tecnològic.
La Intranet, en canvi, tindrà la finalitat de gestionar les diferents funcions
necessàries per portal el control del Trampolí i de les accions que aquest controla.
L’aplicatiu desenvolupat haurà d’incorporar les funcionalitats que es comenten
a continuació i que s’estudiaran més detalladament en l’anàlisi dels subsistemes:
•

Gestió dels diferents gestors: necessitat de controlar dades dels
diferents gestors que porten els projectes. D’aquesta manera podrem
extreure dades que ajudin a veure el funcionament, càrregues de treball,
resultats de cada gestor i, així, ajudar a gestionar el Trampolí.

•

Gestió dels diferents emprenedors:
emprenedors dels diferents projectes.

•

Gestió dels diferents inversors: controlar les dades dels inversors dels
diferents projectes.

controlar

les

dades

dels
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•

Gestió de les ajudes: necessitat de controlar les dades de les diferents
ajudes que s’aproven i a les quals poden aspirar els diferents emprenedors.

•

Gestió dels projectes: necessitat de controlar les dades generals dels
diferents projectes que es duen a terme i també de dades molt específiques
per cada un com poden ser:
o Assignació i control de les ajudes: per cada ajuda, controlem dades
com l’estat, pressupost, dates, etc.
o Assignació i control dels emprenedors i inversors: assignem els
diferents emprenedors i inversors que intervenen en els projectes, així
com, les participacions que té cadascú en el projecte.
o Control de dades complementàries dels projectes: necessitat d’un
control de dades anuals per tal d’obtenir uns resultats en els informes
pertinents.
o Assignació d’usuari i password per cada projecte: cal un control
usuari i password per tal de que els diferents emprenedors puguin
gestionar, si ho desitgen, algunes de les dades del propi projecte.

•

Gestió de patents: control de les dades pròpies d’una patent així com dels
investigadors i projectes relacionats amb elles.

•

Proporcionar reports dinàmics: proporcionar una sèrie de resultats de
manera dinàmica i que el gestor es pugui adaptar a les necessitats que en
cada cas necessita. També és proporcionar una sèrie d’informes que
periòdicament el Trampolí ha de declarar com a part de les diferents
entitats públiques de que depèn.

•

Gestió dels documents que es mostren al portal: control d’alguns
components que es mostren en la part del portal web.
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4.3 Diagrama de classes
Tot seguit es mostra l’anàlisi de classes que han estat implementades durant el
desenvolupament del projecte. En aquest diagrama només es mostren els
mètodes de les classes, ja que, els atributs es correspondran amb els camps de
les taules corresponents.

Imatge 11: Diagrama de classes
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4.4 Característiques generals del disseny de les
interfícies
En aquest apartat analitzarem l’estructura de les interfícies del sistema.
Existiran dos dissenys d’interfícies ben diferenciades, una serà la interfície del
Portal web del Trampolí i l’altra de la Intranet. Per tal de que l’usuari tingui clar en
tot moment si es troba al portal o a la Intranet, es realitzaran aquestes dues
interfícies diferenciades .

4.4.1

Interfície del Portal web del Trampolí Tecnològic de la UdG

El portal web constarà de varis submenús per tal de que l’usuari pugui navegar
pel sistema amb la possibilitat d’anar a qualsevol lloc en qualsevol moment.
El submenú esquerra està clarament orientat a informar de dades pròpies del
trampolí com són una descripció, qui són les persones que el composen, com
contactar i arribar al parc, i també una sèrie de resultats que posteriorment
comentarem.
El submenú del mig, el qual està dissenyat amb pestanyes, està enfocat a
resoldre qüestions d’àmbit emprenedorial i estan desglossades en diferents
apartats segons l’enfoc més profund.
En aquest cas, ens trobem els següents subapartats :
•

Un apartat de notícies on es recullen les novetats més recents en l’àmbit
tecnològic.

•

Un apartat de projectes on s’informa dels spinnofs que disposa la UdG.

•

Un apartat de tecnologies on es recullen diferents informacions
tecnològiques dels projectes com poden ser les patents.

•

Un apartat d’Emprenedors on es dóna informació per arribar a ser un nou i
bon emprenedor.

•

Un apartat d’Inversors per informar de les maneres d’aportar i aconseguir
finançaments.

I, finalment, la pestanya per accedir a l’Intranet del Trampolí on hi trobarem
un control on introduir el usuari i el password.
En el submenú de la part dreta de la pàgina web trobem una sèrie de botons,
els quals són els accessos ràpids, on la majoria de gent sol accedir per buscar
informació.
•

A la part inferior d’aquest submenú trobem uns baners per informar d’activitats
del Trampolí com són les spinnofs.
En la part inferior de la interfície trobem una sèrie de baners que son links a
organismes i direccions les quals estan relacionades directament amb el
Trampolí.
També cal comentar que en el títol del portal, les imatges estan linkades cap a
la UdG i a la OITT en els seus respectius logos i, per altre banda, també es
disposa d’un submenú per tal d’enviar un correu, arribar al mapa web del portal o
a l’inici; els quals són submenús molt comuns en les interfícies webs.
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Imatge 12: Interfície del Portal del Trampolí
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4.4.2

Estructura dels continguts estàtics

Aquest és l’estructura web de les diferents pàgines estàtiques del portal web
del Trampolí.
•

Què és?

•

Qui som?

•

Què oferim?

•

Com treballem?

•

Resultats del Trampolí

•

Agenda
o Notícies
o Notícia
o Activitats

•

o Activitat
Projectes
o Spinn-offs (tots amb les seves pàgines)
o Projectes Nous (tots amb les seves pàgines)

•

o Altres Projectes (tots amb les seves pàgines)
Tecnologies

•

Emprenedors
o Assessoria (Pla empresa, F. Jurídiques i P. Intel·lectual)
o Finançament
o Formació

•

o Adreces
Inversors
o Capital Risc
o Inversors Privats

•

o Xarxa Uniba
Mapa Web

•

FAQ

•

Documents

•

Vull emprendre
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4.4.3

Interfície de l’Intranet del Trampolí Tecnològic de la UdG

La interfície de l’Intranet disposa d’un menú, el qual està composat per:
•

Projectes

•

Patents

•

Emprenedors

•

Inversors

•

Gestors

•

Ajudes

•

Reports

•

Sortir

Quan ens posem amb el ratolí sobre el nom d’un subapartat; d’aquest, es
desplega el llistat d’interfícies que disposa l’usuari per poder interactuar amb la
BDD referents a aquell tema.
En els casos de detalls de projectes i patents en concret, o sigui, en els casos
de detall d’un projecte i detall d’una patent; aquests disposen d’uns menús
especials sota els menús anteriorment comentats, els quals, separen la informació
en diferents aspectes per tal de classificar millor la informació gestionada.
Cal mencionar que el cas de prémer Sortir el sistema desautentifica l’usuari i la
sessió queda tancada, tornant a la pàgina d’inici del portal.

Imatge 13: Interfície de l’Intranet
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Imatge 14: Interfície d’un projecte

4.5 Anàlisi dels diferents subsistemes
4.5.1

Gestió dels gestors

4.5.1.1

Establiment de requisits

Ens trobem amb la necessitat de gestionar dades personals de cada gestor del
Trampolí Tecnològic.
Aquest gestors seran els encarregats de gestionar els diferents projectes i
patents i d’assessorar als diferents emprenedors i investigadors que tinguin
dubtes.
Moltes dades seran importants de cares al funcionament del departament, ja
que, ens informaran en tot moment de la càrrega de treball dels diferents gestors i
dels objectius assolits de cada un.
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4.5.1.2

Diagrama de flux de dades

Imatge 15: Diagrama d’un gestor

Alta gestor
L’alta d’un gestor la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí Tecnològic.
El camp clau d’un gestor serà un identificador de gestor (id) que li assignarà
automàticament el sistema un cop realitzada l’alta.
Algunes de les dades que s’ompliran al formulari seran: nom, cognoms, telèfon
dins el departament, etc.
Baixa gestor
La baixa d’un gestor la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí
Tecnològic.
Degut a que aquest gestor pot donar suport a varis projectes, cal controlar que
també s’elimini la unió a aquest, per tant, s’assignarà un gestor pendent .
De totes maneres, no s’esborren habitualment els gestors, ja que, si un projecte
ha finalitzat, és bo tenir un històric de quin gestor l’havia assessorat.
Modificació gestor
Cal tenir la possibilitat de poder modificar les dades dels diferents gestors, ja
que, algunes dades varien amb el pas del temps i l’aplicatiu ha de permetre-ho.

4.5.1.3

Elaboració del model de dades

El model de dades del subsistema de gestió de gestors estarà format per una
taula principal amb les dades dels diferents gestors i la taula de projectes que
estaran relacionades amb l’id_gestor, ja que, cada projecte serà gestionant per un
gestor.
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4.5.1.3.1 Model conceptual

Tot seguit es mostra el model conceptual de les taules que corresponen al
subsistema de gestió de gestors.

Imatge 16: model conceptual d’un gestor

4.5.1.3.2 Model lògic

El següent diagrama mostra el model lògic que correspon a la base de dades
del subsistema.

Imatge 17: Model lògic d’un gestor

4.5.1.4

Definició de les interfícies d’usuari

La següent interfície ens mostra la pantalla d’entrada de nou gestor al SI, on es
demanen dades bàsiques dels gestors.
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Imatge 18: Interfície d’alta gestor

En la següent pàgina s’observa el llistat dels gestors que hi ha actualment amb
la possibilitat d’accedir a les seves dades personals.

Imatge 19: Llista de gestors
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4.5.2

Gestió dels emprenedors

4.5.2.1

Establiment de requisits

Ens trobem amb la necessitat de controlar dades sobre els diferents
emprenedors que actuen sobre cada projecte .
Aquests emprenedors són els que aporten les idees tecnològiques per poder
emprendre una nova idea empresarial que, en un futur i amb l’ajuda dels nostres
gestors, podrà esdevenir una nova empresa en el mercat.
Per altra banda, quan l’aplicatiu estava pràcticament acabat va sorgir la
necessitat de controlar dades de patents, normalment eren investigades pels
mateixos emprenedors, per tant, aquesta taula d’emprenedor es va complementar
amb camps nou per tal de continuar satisfent les necessitats bàsiques pel control
d’un emprenedor i alhora de sumar dades d’investigador per tal de que no hi
hagués duplicitat de dades que seria totalment innecessària.
4.5.2.2

Diagrama de flux de dades

Imatge 20: Diagrama emprenedor

Alta emprenedor :
L’alta d’un emprenedor la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
El camp clau d’un emprenedor serà un identificador d’emprenedor (id) que li
assignarà automàticament el sistema un cop realitzada l’alta.
Algunes de les dades que s’ompliran al formulari seran nom, cognoms, telèfon,
etc.
Baixa emprenedor :
La baixa d’un emprenedor la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Aquesta baixa implicarà la desvinculació que tingui en qualsevol dels projectes
ja sigui com a emprenedor d’un projecte o com investigador d’una patent.
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Normalment no s’utilitzarà aquesta funció per tal de mantenir un històric de
dades.
Modificació emprenedor:
La modificació d’un emprenedor la realitza qualsevol dels gestors del Trampolí.
Es podran modificar les dades bàsiques de qualsevol emprenedor/investigador
quan es desitgi.
4.5.2.3

Elaboració del model de dades

EL model principal consistirà en una taula Emprenedor, on el camp clau serà
un identificador, i aquest es relacionarà amb els diferents projectes i patents a
partir d’ell i de les diferents taules de relació, ,ja siguin la taula
Rel_Patent_Investigador o la Rel_Projectes_Emprenedors, on aquestes tenen
com a clau primària identificador d’emprenedor i, al mateix temps, la d’ id_projecte
i id_patent respectivament.

4.5.2.3.1 Model conceptual

Imatge 21: Model conceptual d’emprenedor/investigador
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4.5.2.3.2 Model lògic

El següent diagrama mostra el model lògic que correspon a la base de dades
del subsistema.

Imatge 22: Model lògic d’emprenedor
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4.5.2.4

Definició de les interfícies d’usuari

Observem la pantalla d’entrada de dades per l’alta emprenedor.

Imatge 23: Interfície d’alta emprenedor

Imatge 24: Interfície de gestió de projecte, apartat Emprenedors
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Ara observem una altra manera d’entrar emprenedors.
I, per altra banda, la manera en què s’introduiria un nou investigador amb les
dades que pròpiament es necessiten en el cas que només siguis investigador.

Imatge 25: Interfície d’afegir Investigador a patent.

Imatge 26: Llistat emprenedors
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També veiem la interfície per cercar els diferents emprenedors/investigadors
per tal de poder accedir al seu detall i a les seves interfícies de dades.

4.5.3

Gestió dels inversors

4.5.3.1

Establiment de requisits

Un altre de les vessants que té com a objectiu els diferents gestors del
Trampolí, és aconseguir capital extern; o sigui, inversors que vulguin col·laborar
en els diferents projectes que es porten a terme.
Ens trobem amb la necessitat de controlar dades sobre els diferents inversors
que aporten capital.
4.5.3.2

Diagrama de flux de dades

Imatge 27: Diagrama Inversor

Alta inversor :
L’alta d’un inversor la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
El camp clau d’un inversor serà un identificador d’inversor (id) que li assignarà
automàticament el sistema un cop realitzada l’alta.
Algunes de les dades que s’ompliran al formulari seran: nom, cognoms, telèfon,
etc.
Baixa inversor :
La baixa d’un inversor la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Quan s’elimini un inversor, s’hauran d’eliminar totes les relacions que aquest
tingui amb els projectes existents però, per altre banda, els gestors no ho volen, ja
que, d’aquesta manera poden tenir un històric de tots els projectes i, a part, tenir
una cartera d’inversors més extensa de cares a un futur projecte on aquests
puguin aportar capital.
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Modificació inversor :
La realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Cal poder realitzar modificacions, ja que, amb el pas del temps algunes dades
poden tenir alguns canvis.
4.5.3.3

Elaboració del model de dades

El model principal consistirà en una taula d’inversor, on el camp clau serà un
identificador i, aquest es relacionarà amb els diferents projectes a partir d’ell i de
la taula de relació entre projectes i inversors, la qual, té com a claus primàries
id_projecte i id_inversor.
4.5.3.3.1 Model conceptual

Imatge 28: model conceptual Inversor

4.5.3.3.2 Model lògic

El següent diagrama mostra el model lògic que correspon a la base de dades
del subsistema.

Imatge 29: model lògic inversor
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4.5.3.4

Definició de les interfícies d’usuari

Les interfícies pel control dels inversors són molt semblants a les dels
emprenedors, en aquest cas, es veu una possible alta i assignació d’un inversor a
un projecte.

Imatge 30: alta inversor

4.5.4

Gestió de les ajudes

4.5.4.1

Establiment de requisits

Ens trobem amb la necessitat de controlar dades sobre les diferents ajudes a
les quals pot optar un projecte.
Pel Trampolí cal classificar-les en tres tipus d’ajudes, per donar una orientació
de en quin punt de maduresa es troba l’empresa assessorada.
Per altre banda, necessitem controlar els documents relacionats amb cada
ajuda que posem a disposició en el portal web, per tal de que els emprenedors
estiguin al dia en matèria legislativa i de necessitats que requereixen cada una
d’elles per tal d’optar-ne.
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4.5.4.2

Diagrama de flux de dades

Imatge 31: diagrama d’ajuda

Alta ajuda:
L’alta d’una ajuda la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
El camp clau d’un inversor serà un identificador d’ajuda (id) que li assignarà
automàticament el sistema un cop realitzada l’alta.
Aquí es donarà un nom a l’ajuda i se li assignarà un tipus.
Modificació ajuda :
La realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Cal poder realitzar modificacions,ja que, amb el pas del temps algunes dades
poden tenir canvis.
Gestió de documents de cada ajuda que es mostren al portal :
La realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
A causa del gran canvi de normatives i de requisits que es demanen per tal
d’optar a aconseguir les ajudes per part dels emprenedors, s’ha generat un
subsistema que gestioni tot una sèrie de documents per cada ajuda i que alhora
aquest documents siguin descarregables des del portal web del Trampolí.
4.5.4.3

Elaboració del model de dades

El model principal consistirà en una taula d’ajuda on el camp clau serà un
identificador (id_ajuda), que serà assignada pel sistema automàticament.
També tindrà el camp tipus per tal de separar les diferents ajudes.
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Per controlar els diferents documents relacionats amb les ajudes, es crea una
taula Tt_docsAjudes on les seves claus primàries eren l’id_Ajuda i el nom de
l’arxiu que es vulgui relacionar.
4.5.4.3.1 Model conceptual

Imatge 32: model conceptual d’ajuda

4.5.4.3.2 Model lògic

Imatge 33: model lògic d’ajuda
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4.5.4.4

Definició de les interfícies d’usuari

Aquí veiem el formulari bàsic per introduir una nova ajuda al SI.

Imatge 34: alta ajuda

Imatge 35: llistat d’ajudes
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Aquí veiem les dades d’una ajuda i a sota, l’interfície, per tal de gestionar els
diferents documents que es mostraran al portal web

Imatge 36: dades d’una ajuda i els documents propis

4.5.5

Gestió de patents

4.5.5.1

Establiment de requisits

Ens trobem amb la necessitat de controlar dades sobre les diferents patents
que es gestionen en el Trampolí i alhora controlar la seva evolució, ja sigui: en
l’etapa de sol·licitud com també en l’etapa d’expansió.
Una patent tindrà dades de caire genèric com poden ser nom, tipus, si és un
ProjectePatent (patent que no està relacionada a cap projecte), etc.
I també d’altres de caire més específic de cares a si són patents nacionals,
PCT o internacionals.
Controlarem també com aquestes es relaciones amb projectes i investigadors
(emprenedors).
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4.5.5.2

Diagrama de flux de dades

Imatge 37: diagrama patent

Alta patent :
L’alta d’una patent la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
El camp clau d’una patent serà un identificador (id) que li assignarà
automàticament el sistema un cop realitzada l’alta.
Baixa patent :
La baixa d’una patent la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Caldrà esborrar totes les relacions que tingui ja sigui amb projectes, com amb
investigadors (emprenedors).
Malgrat tenir aquesta funció normalment els gestors del Trampolí no realitzaran
baixes, tret de casos extrems, per tal de tenir un històric de totes les dades que
han anat gestionant-se al llarg del temps.
Modificació patent :
La modificació d’una patent la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Serà una de les funcions més utilitzades, ja que, una patent està en constant
evolució i requereix un manteniment periòdic degut a que les dades varien en
gran freqüència.
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Assignació d’investigadors:
La realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Tota patent la desenvolupen investigadors, cal tenir un control d’aquest i s’ha
fet un subsistema on es gestiona.
Assignació de patent a un projecte:
La realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Per altre banda, pot ser que una patent formi part d’un projecte en concret, o
varis, que no sol ser el cas; o també podria ser que el Trampolí gestionés només
una patent sense una empresa al darrera.
Totes aquestes opcions es controlen en el SI.
4.5.5.3

Elaboració del model de dades

El model principal consistirà en una taula patent on el camp clau serà un
identificador que serà assignat pel sistema automàticament.
Tindrem la necessitat de controlar dades genèriques com poden ser: nom,
observacions, si és llicenciada, quina empresa l’ha comprat,etc. o també dades de
l’evolució que aquesta pateix al llarg del temps.
Aquesta taula es relaciona amb els investigador a través d’una taula de relació
que conté com claus primàries l’id de patent i l’id d’investigador (emprenedor).
Per altre banda, també es relaciona amb els projectes a partir d’una taula de
relació amb claus primàries id de patent i id de projecte.
4.5.5.3.1 Model conceptual

Imatge 38: model conceptual de patent
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4.5.5.3.2 Model lògic

Imatge 39: model d’una patent

4.5.5.4

Definició de les interfícies d’usuari

Imatge 40: llistat de patents
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Imatge 41: dades d’una patent

4.5.6

Gestió d’un projecte

4.5.6.1

Establiment de requisits

Ens trobem amb la necessitat de controlar dades sobre diferents projectes que
s’assessoren des del Trampolí, també controlarem l’evolució d’aquest per tal
d’orientar-los per millorar la seva actitud emprenedora i quins passos s’han de
seguir per tal d’optar i aconseguir les diferents ajudes que es donen en el món
empresarial a l’hora d’obrir una nova empresa.
Un projecte tindrà una gran complexitat, ja que, haurem de controlar gran
número de conceptes amb els quals interactua per tal de que, posteriorment,
podem extreure de l’aplicatiu una sèrie de reports (informes) i taules de resultats
que ens indiquin, ja sigui, l’evolució d’aquest com la feina realitzada pels nostres
gestors del Trampolí.
Un projecte tindrà dades de caire genèric com poden ser nom, tipus,
observacions, etc.
Gestió dels gestors que actuen individualment sobre el projecte controlant-ne la
càrrega de treball, sobre la qual es determina la dedicació dels gestors a aquest
projecte i, així, en futurs informes, controlar el volum de feina global dels gestors
dins del Trampolí i condicionar, per tal d’afavorir l’assignació dels gestors a nous
projectes.
Gestió de la relació amb les diferents ajudes per tal de tenir un seguiment de
l’evolució entre el projecte i aquestes.
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Control sobre els diferents emprenedors i les participacions que aquests tenen
sobre ells. El mateix passa amb els inversors i quin capital aporten.
Gestió de diferents tipus de documents relacionats amb els projectes, els quals
estan distribuïts en diferents seccions per tal de millorar el control i facilitar l’accés.
Gestió de les diferents patents que ha desenvolupat aquest projecte.
Generació d’un sistema usuari/password el qual permetrà que cada projecte
accedeixi a la seva informació i la pugui modificar.
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4.5.6.2

Diagrama de flux de dades

Imatge 42: diagrama d’un projecte
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Alta projecte:
L’alta d’una patent la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí i també hi
ha la possibilitat de que l’emprenedor sigui la persona que entri les dades
bàsiques d’un projecte.
El camp clau d’un projecte serà un identificador (id) que li assignarà
automàticament el sistema un cop realitzada l’alta.
Quan donem d’alta un projecte l’assignem a un gestor i li donem una càrrega
de treball sobre la qual es determina la dedicació del gestor a aquest projecte.
Es relaciona amb les diferents ajudes per tal de tenir un seguiment de l’evolució
entre elles i el projecte.
Es genera un usuari/password automàticament el qual permetrà que cada
projecte accedeixi a la seva informació i la pugui modificar.
Baixa projecte:
La baixa d’una patent la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí.
Caldrà esborrar totes les relacions que tingui ja sigui amb patents,
emprenedors, inversors, ajudes, etc.
Malgrat tenir aquesta funció, normalment els gestors del Trampolí no
realitzaran baixes tret dels casos extrems per tal de tenir un històric de totes les
dades que han anat gestionant al llarg del temps.
En aquest cas, poden posar el projecte en estat finalitzat on el SI el controla
però no el té en compte en càrregues de treball dels gestors.
Modificació projecte:
La modificació d’una patent la realitzarà qualsevol dels gestors del Trampolí i
també els emprenedors autentificats.
Cal que el sistema permeti la modificació de totes les dades que es controlen,
ja que, els projectes estan vius i en constant evolució.
Assignació del gestor:
L’aplicatiu permet amb un desplegable assignar quin dels gestors serà
l’encarregat d’assessorar aquell projecte.
Caldrà també assignar una dedicació o càrrega de treball la qual ve establida
per barems interns del Trampolí.
Control entre emprenedors i projecte:
Cal una gestió de dades de relació entre les participacions de cada un dels
emprenedors que intervenen en cada projecte, els quals estaran controlats en el
nostre SI.
Control entre inversors i projecte:
Cal una gestió de dades de relació entre les aportacions econòmiques de cada
un dels inversors que intervenen en cada projecte, els quals estaran controlats en
el nostre SI.
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Associació de documents a projectes:
Els gestors, en ocasions, es trobaven que havien realitzat reunions on s’havien
generat arxius “Word” per esmentar els punts més importants o, d’altres casos,
eren que un projecte presentava una sol·licitud d’alguna ajuda, es volia conservar
l’arxiu i veien que havien de crear carpetes especials dins dels seus ordinadors
per cada projecte per tal de tenir-los classificats.
Per això varem trobar una solució que permetia guardar els documents i tenirlos classificats segons els projectes al qual pertanyen i a una sèrie de
classificacions que els caps del projecte varen creure necessàries.
D’aquesta manera els documents estan assignats a cada projecte i es poden
descarregar des de qualsevol punt del món.
Control de dades complementàries anuals:
Hi ha un seguit de dades que ens indiquen paràmetres que l’empresa ha
aconseguit al llarg de l’any.
Els gestors han d’aportar anualment informació als organismes immediatament
superiors, ja sigui el Cidem, Universitat, etc. degut a aquestes necessitats, el SI
controla un seguit de dades anuals de cada projecte.
Modificacions del user/password:
Cada projecte té un usuari i un password únic, el qual permet entrar a gestionar
les seves dades.
Però no tothom vol conservar els valors assignats pel sistema i cal donar l’opció
de poder-los canviar.
4.5.6.3

Elaboració del model de dades

El model principal consistirà en una taula projecte on el camp clau serà un
identificador que serà assignat pel sistema automàticament.
Tindrem la necessitat de controlar dades genèriques, com poden ser: nom,
persona de contacte, dates, observacions, etc.
Es relaciona amb les patents a través d’una taula de relació que conté claus
primàries l’id de patent i l’id projecte.
Es relaciona amb els emprenedors a través d’una taula de relació que conté
claus primàries l’id de projecte i l’id emprenedor.
Aquesta taula es relaciona amb els investigador a través d’una taula de relació
que conté claus primàries l’id de patent i l’id d’investigador (emprenedor).
Es relaciona amb els documents a través d’una taula de relació que conté claus
primàries l’id de projecte i el nom del arxiu.
Es relaciona amb les ajudes a través d’una taula de relació que conté claus
primàries l’id de projecte i id ajuda.
El gestor al ser únic, apareixerà com a clau forana en la mateixa taula de
projectes.
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Es relaciona amb les dades complementàries a través d’una taula de relació
que conté claus primàries l’id de projecte i any.
4.5.6.3.1 Model conceptual

Imatge 43: model d’un projecte
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4.5.6.3.2 Model lògic

Imatge 44: model lògic d’un projecte
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4.5.6.4

Definició de les interfícies d’usuari

Imatge 45: llistat de projectes

Imatge 46: interfície d’un projecte; apartat de dades generals
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Imatge 47: interfície d’un projecte; apartat de dades complementàries

Imatge 48: interfície d’un projecte; apartat d’ajudes
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Imatge 49: interfície d’un projecte; apartat de documents

Imatge 50: interfície d’un projecte; apartat d’emprenedors
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Imatge 51: interfície d’un projecte; apartat de USER/PASSWORD
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4.6 Anàlisi dels diferents reports i informes
4.6.1

Report de resultats

Aquest report va ser creat per mostrar una taula la qual mostres els principals
resultats diferenciats per diferents paràmetres i anys.
La necessitat va sorgir quan al portal web antic sortia en l’apartat de resultats
on es dóna una orientació de la feina que desenvolupa el Trampolí al llarg de l’any
i oferir una garantia de qualitat i servei de cares a l’exterior.
Obtenim diferents dades sobre la quantitat de projectes que s’analitzen, patents
que es gestionen, l’origen del mateixos, alguns resultats de les ajudes que més
comunament es sol·liciten, les spinnofs que es constituïssin, i les empreses que
s’han creat durant l’any.
4.6.1.1

Mostra de resultats

Imatge 52: report de resultats

4.6.2

Report dinàmic

En aquest report es busca la màxima flexibilitat a l’hora de poder realitzar una
consulta sobre diferents aspectes sobre la gestió del Trampolí.
Cal tenir presents els diferents paràmetres que configuraran la consulta final i,
així, mostra en una mateixa taula dinàmica tots els resultats que l’usuari demani.
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4.6.2.1

Mostra de resultats

Observem la pantalla per parametritzar la consulta. Es prem el botó Generar
report.

Imatge 53: es marca els paràmetres de consulta

Obtenim el resultat tot seguit.

Imatge 54: resultat del report dinàmic
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4.6.3

Report suport dels gestors

En aquest report es vol indicar el grau o càrrega de treball que està suportant
cada un dels diferents gestors per tal d’equiparar la feina dins del Trampolí.
Per altre banda, tenim la possibilitat d’obtenir els resultats de les diferents
aprovacions de les ajudes presentades anualment dels diferents gestors, els quals
ens proporcionen l’èxit en dades anuals.
És un report molt important de cares a enfocar una bona gestió interna dins del
Trampolí per tal de que les coses funcionin el millor possible i els mateixos
gestors responguin.
4.6.3.1

Mostra de resultats

Observem la taula de càrregues amb el posterior formulari per seleccionar les
ajudes a consultar.

Imatge 55: report suport de gestors

Amb un exemple de resultats.
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Imatge 56: exemple de resultats

4.6.4

Report financer

En aquest report trobem una taula on es mostra les quantitats aconseguides
durant els diferents anys, inversors, préstecs i facturació pel Trampolí.
Cal comentar que no consisteix en una taula estàtica, ja que, les línies d’ajudes
es creen dinàmicament segons les ajudes que estiguin entrades a la BDD pel
mateix programa i que el anys els analitza el sistema en funció de la data actual
del servidor on estigui penjada l’aplicació, això vol dir, que per a cada nou any que
s’entri es crea una nova columna dinàmicament.
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4.6.4.1

Mostra de resultats

Imatge 57: report financer

4.6.5

Report UdG

Aquest report està creat explícitament per respondre els resultats que demana
l’Universitat de Girona al Trampolí Tecnològic anualment.
En la primera taula combina una sèrie de camps calculables de cares a enfocar
els percentatges de dades que són internes de la universitat en vers del total.
En la segona taula mostra dades de projectes on la universitat té participacions
i tenen un preu.
D’aquesta manera no han de calcular-los manualment com es feia abans i, per
tant, els gestors guanyen temps per dedicar als projectes.
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4.6.5.1

Mostra de resultats

Imatge 58: report UdG

4.6.6

Report CIDEM

En aquest report obtenim dades que ens demana el CIDEM d’on penja
directament el Trampolí Tecnològic.
Es detalla anualment, segons l’any en què estigui el servidor, en taules que
mostren l’activitat de projectes i patents anuals, les ajudes rebudes, cartera de
projectes vius i les empreses que es creen.
D’aquesta manera els gestors tenen les dades que han de presentar
oficialment a l’instant i no les han de calcular manualment com havien de fer
abans de tenir l’aplicatiu.
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4.6.6.1

Mostra de resultats

Imatge 59: report del CIDEM

4.6.7

Report resum anual

Aquest report és per mostrar un llistat de dades sobre l’activitat desenvolupada
pel Trampolí ja sigui en temes de projectes com en temes de patents durant l’any.
El formulari inicial ens dóna la possibilitat d’escollir l’any a analitzar i després
es prem el botó i el llistat apareix automàticament.
Es mostra un detall bastant profund de cada projecte i cada patent per poder
tenir una visió global però detallada de l’activitat feta pels gestors.
En el detall es mostra el nom del projecte, una llista del emprenedors, la
descripció del projecte, l’origen, l’activitat de les ajudes més comunes, si està viu i
si és una empresa constituïda.
Per altre banda, llista en una altre taula les patents analitzades durant l’any o
que han tingut activitat.
D’elles es detalla el nom de la patent, els investigadors, observacions de la
patent, si és una patent sola (sense projecte), si està llicenciada i dades sobre les
diferents regions on s’ha demanat la patent.
4.6.7.1

Mostra de resultats

Primer es mostra el formulari on es demana l’any a detallar.
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Imatge 60: marca de paràmetres

Posteriorment d’haver escollit l’any i prémer “Cercar” es detalla l’any.

Imatge 61: obtenció dels resultats

63

Trampolí Tecnològic de la UdG

4.7 Model de dades generals
Un cop analitzats els requeriments i establint els processos dels diferents
subsistemes de l’aplicatiu, a continuació, es mostra el model de dades generals
de tot el sistema.

4.7.1

Model entitat/relació

Imatge 62: model EER
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4.7.2

Model relacional

Els camps subratllats amb línia contínua i blau indica que són clau primària. Els
camps on s’acompanya amb un *, indica que són clau forana.
•

Projecte : Codi projecte, nom, nom de contacte, data entrada, *codi gestor,
telèfon, NIF, fax, e-mail, web, domicili social, descripcio, esconstituida ?,
data constitució, spinnofoficial?, *origen, *codi suport, participacióUdG,
valorParticipacio, preuUdG,usuari, passwd.

•

Patent : Codi Patent, IdGrec, titol, Data solicitud nacional, Num. Solicitud
nacional, DataSolicitud nacional, Num.Patent nacional, Pais nacional, Data
solicitud pct, Num. Solicitud pct, DataSolicitud pct, Num.Patent pct, Pais
pct, ,
Data solicitud internacional, Num. Solicitud internacional,
DataSolicitud internacional, Num.Patent internacional, Pais internacional,
tipus, observacions, esllicenciada?, data llicenciada, nom empresa, *codi
gestor, es projectePatent ?.

•

Emprenedor: Codi emprenedor, nom, nif, email, web, fax, telefonMb,
telefonUdg, esUdG?, universitat, departament.

•

Inversor: Codi inversor, nom, nof, mail, web, fax, telefon.

•

Gestor: Codi gestor, nom email, telefon.

•

Projecte/Emprenedor: *codi projecte, *codi emprenedor, participacio.

•

Projecte/inversor: *codi projecte, *codi inversor, data, pressupost,
percentatge.

•

Investigador: *Codi investigador, nom, nif, email, web, fax, telefonMb,
telefonUdg, esUdG?, universitat, departament.

•

Patent/investigador: * Codi Patent, *codi investigador(emprenedor),
participacio.

•

DadesComplementariesAnuals: *codi projecte, any, numero doctors,
numero doctors UdG, numero llicenciats, numero llicenciats UdG, numero
de convenis, numero de convenis UdG, numero treballadors, numero de
patents, facturacio, credits i prestecs.

•

DocumentsProjecte : *codi projecte, nom, path del arxiu, tipus document.

•

Ajuda : codi ajuda, nom , tipus.

•

Documents/Ajuda: *codi ajuda,nom arxiu, nom mostrar, path del arxiu,
any.

•

DocsProjectes : *codi Projecte, nom arxiu, path arxiu, tipus.

•

Usuaris: codi usuari, nom, nom complert , mail, web.

•

Origen: Codi Origen, nom.

•

Suport: Codi Suport, nom.

•

Estat: Codi estat, nom.
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4.7.3

Disseny físic de dades

A continuació s’especificaran les definicions de les taules. Per cada camp de la
taula es definiran els següents punts:
•

Nom Camp: indica el nom del camp

•

Tipus: indica el tipus de dades que es guarden en aquest camp

•

Longitud: indica la mida del camp

•

Valor per defecte: indica quin valor es posa en el camp en cas que l’usuari
no introdueixi res.

•

Clau Primària: indica si el camp forma part de la clau primària

• Clau Forana: indica si el camp és una clau forana
També cal aclarir que, tot i que no es digui explícitament, al dir que un camp és
clau primària es dóna per suposat que es farà un índex per aquell camp i que el
camp és obligatori. Per tant, no podrà contenir mai el valor NULL.
4.7.3.1

Taula tt_gestor

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_gestor

autonumèric(18)

nom

nvarchar(50)

email

nvarchar(50)

telefon

nvarchar(50)

4.7.3.2

Clau Primària

Clau Forana

X

Taula tt_ajuda

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_ajuda

autonumèric(18)

nom

nvarchar(50)

tipus

Int(4)

4.7.3.3

Valor per
defecte

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

X

1

Taula tt_departament

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_departament

autonumèric(18)

acronim

nvarchar(50)

nom

nvarchar(50)

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

X
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4.7.3.4

Taula tt_emprenedor
Valor per
defecte

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_emprenedor

autonumèric(18)

nom

nvarchar(50)

nif

nvarchar(50)

mail

nvarchar(50)

fax

nvarchar(50)

web

nvarchar(50)

telefon

nvarchar(50)

tlfnMb

nvarchar(50)

departament

Int(4)

universitat

nvarchar(50)

esUdg

Bit

True

Nom Camp

Tipus (longitud)

Valor per
defecte

Id_inversor

autonumèric(18)

nom

nvarchar(50)

nif

nvarchar(50)

mail

nvarchar(50)

fax

nvarchar(50)

web

nvarchar(50)

telefon

nvarchar(50)

4.7.3.5

Clau Primària

Clau Forana

X

0

Taula tt_Inversor
Clau Primària

Clau Forana

X
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4.7.3.6

Taula tt_Projecte
Valor per
defecte

Nom Camp

Tipus (longitud)

Clau Primària

Clau Forana

Id_projecte

autonumèric(18)

nom

nvarchar(50)

nif

nvarchar(50)

mail

nvarchar(50)

fax

nvarchar(50)

web

nvarchar(50)

nomContacte

nvarchar(50)

data_entrada

date

domiciliSocial

nvarchar(50)

spinnoff

bit

False

origen

Int

0

X

capitalSocial

money

suport

Int

0

X

Id_gestor

Int

0

X

constituida

bit

False

dataConst

date

descripcio

nvarchar(300)

participacioUdg

int

valorUdg

money

preu

money

telefon

nvarchar(50)

X
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4.7.3.7

Taula tt_Patent

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_patent

autonumèric(18)

IdGrec

nvarchar(50)

titol

nvarchar(50)

nacDataSol

date

nacnumSol

nvarchar(50)

nacDataPubl

date

nacNumPat

nvarchar(50)

nacPais

nvarchar(50)

pctDataSol

date

pctnumSol

nvarchar(50)

pctDataPubl

date

pctNumPat

nvarchar(50)

pctPais

nvarchar(50)

pctDataSol

date

intDataSol

date

intnumSol

nvarchar(50)

intDataPubl

date

intNumPat

nvarchar(50)

intPais

nvarchar(50)

tipus

int

observacions

nvarchar(300)

esLlicenciada

bit

dataLlicenciada

date

Id_gestor

Int

nomEmpresa

nvarchar(50)

EsProjectePatent

bit

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

X

False

X

False
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4.7.3.8

Taula tt_Rel_Projecte_Emprenedor

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_projecte

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

int

X

X

Id_emprenedor

int

X

X

participacio

int

Clau Primària

Clau Forana

4.7.3.9

Taula tt_Rel_Projecte_Inversor
Valor per
defecte

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_projecte

int

X

X

Id_inversor

int

X

X

quantitat

money

percentatge

int

data

date

Clau Primària

Clau Forana

4.7.3.10 Taula tt_Rel_Projecte_Ajuda
Valor per
defecte

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_projecte

int

X

X

Id_ajuda

int

X

X

pressupost

money

Id_estat

int

dataSolictud

date

dataResolucio

date

X
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4.7.3.11 Taula tt_Proj_DadesComplementaries
Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_projecte

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

int

X

X

anyDades

int

X

numDoctors

int

0

numDoctorsUdG

int

0

numLlicenciats

int

0

numLlicenciatsUdG

int

0

NumConvenis

int

0

NumConvenisUdG

int

0

numTreballadors

int

0

numTreballadorsUdG

int

0

CredPrestecs

money

0

Facturacio

money

0

4.7.3.12 Taula tt_Rel_Projecte_Patent
Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_projecte
Id_patent

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

int

X

X

int

X

X

Clau Primària

Clau Forana

4.7.3.13 Taula tt_Rel_Patent_Investigador
Valor per
defecte

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_patent

int

X

X

Id_emprenedor

int

X

X

participacio

int
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4.7.3.14 Taula tt_DocAjudes
Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_ajuda

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

int

X

X

nom

nvarchar(50)

X

year

int

nomfitxer

nvarchar(50)

4.7.3.15 Taula tt_Novetats
Nom Camp

Tipus (longitud)

novcodi

int

novtitol

nvarchar(50)

novsubtitol

int

novtipus

int

novsubtipus

nvarchar(50)

novseccio

nvarchar(50)

novperfil

nvarchar(50)

novdataini

nvarchar(50)

novdatafi

nvarchar(50)

novdatacaduc

nvarchar(50)

novcontingut

nvarchar(50)

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

X

X

Clau Primària

Clau Forana
X

4.7.3.16 Taula tt_DocProj
Valor per
defecte

Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_projecte

int

X

tipus

int

X

nomfitxer

nvarchar(50)
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4.7.3.17 Taula tt_Usuaris
Nom Camp

Tipus (longitud)

usuCodi

autonumèric(18)

usunom

nvarchar(50)

usunomComplet

nvarchar(50)

usumail

nvarchar(50)

usumail

nvarchar(50)

usurol

int

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

X

4.7.3.18 Taula tt_Origen
Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_origen

autonumèric(18)

nom

nvarchar(50)

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

X

4.7.3.19 Taula tt_Suport
Nom Camp

Tipus (longitud)

Id_suport

autonumèric(18)

nom

nvarchar(50)

Valor per
defecte

Clau Primària

Clau Forana

X

4.8 Especificació de les necessitats de migració i càrrega
inicial de dades
Per tal de no perdre informació i haver de començar de zero, la nova base de
dades feta en sqlserver disposa d’unes eines per traspassar dades a partir de
diferents arxius o eines de manipulació de dades.
D’aquesta manera els Sqlserver genera un arxiu vincle que permet accedir a la
base de dades nova, on l’arxiu ja té configurada la sessió, l’usuari i el password.
Aquest arxiu es pot vincular a l’antiga BDD del Trampolí i d’aquesta manera
realitzar unes consultes d’annexació (vinculació de dades) de dades per tal de
traspassar les dades antigues a les noves taules creades per suport informàtic.
Aquestes consultes son INSERTS dins de les noves taules a partir d’unes
SELECT que ataquen a la BDD antiga per tal d’insertar-les a les noves taules.
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Per tant l’aplicatiu ja comença a funcionar en el punt de partida on es va deixar
d’actualitzar l’anterior aplicatiu.
Cal dir que degut a que l’anterior aplicatiu només gestionava dades de
projectes i emprenedors, les dades dels gestors, patents, inversors, ajudes i
algunes dades complementàries han estat introduïdes manualment un cop el nou
aplicatiu ha entrat en funcionament.

74

Trampolí Tecnològic de la UdG

5 CONSTRUCCIÓ DEL SI
5.1 Preparació de l’entorn de desenvolupament
L’entorn de desenvolupament consisteix únicament un ordinador portàtil que té
les següents característiques:
•

Processador Intel® Pentium® M 715 (1.60 GHz, 2 MB de Caché L2)

•

Memòria 1GB DDR RAM

•

Pantalla color TFT 15’’

•

Disc dur 40 GB

•

CD / DVD / FDD DVD-SuperMulti (DVD±R/±RW/RAM)

Aquest ordinador haurà de tenir instal·lades les següents eines software:
•

Sistema operatiu Windows XP

•

Microsoft Visual Studio .NET 2005

•

Microsoft NET Framework 2.0

•

Microsoft SQL Server 2000

•

Microsoft Internet Information Server (IIS)

•

Microsoft Visual SourceSafe 6.0

•

Macromedia Fireworks MX

•

Adobe Photoshop CS

•

Mozilla Firefox

•

Microsoft Office

•

Microsoft Visio 2003

Tot el desenvolupament i proves es realitzarà en aquest equip i llavors es
traspassarà tot el sistema a l’entorn d’explotació, el servidor.
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5.2 Especificació tècnica del pla de proves
Es defineix un pla de proves que engloba diferents tipus de proves. Aquestes
proves s’han realitzat per cadascun dels subsistemes abans de posar-los en
funcionament.

•

Proves unitàries : s’han realitzat una comprovació en cada funció o mètode

implementat.
•

Proves d’integració: s’han realitzat en temps d’execució i cal examinar que
les classes que instancien o utilitzen d’altres ho fan correctament i que els
resultats són els esperats.

•

Proves del sistema: s’han realitzat després d’haver passat correctament la
totalitat de les dues anteriors.

o Proves funcionals: per assegurar la correcta funcionalitat implementada.


Comprovació de totes les funcionalitats: visites a totes les
opcions i enllaços del programa.



Control d’errors: provocar errors en totes les planes per
comprovar que l’aplicació els reconeix i es recupera o actua
correctament davant d’ells.



Comprovació que el sistema mostra un missatge al costat del
camp al no introduir un camp obligatori o del tipus no desitjat.

o Proves d’entorn:


Navegabilitat amb Netscape, Internet Explorer, Mozilla i Opera:
Cal garantir el funcionament correcte amb tots els navegadors.

o Proves de seguretat:


Comprovar el sistema d’autentificació de la Intranet.



Fer canvi d’URL intentant carregar una pàgina de la Intranet en el
que no es tinguin permisos i comprovar que dóna error o no hi
permet accedir.



Un cop dins la Intranet, copiar una URL, tancar i obrir el
navegador i enganxar l’adreça, comprovar que també dóna error
o no hi permet accedir.

o Proves de còpies de seguretat i recuperació:


Fer còpies i restauració de l’aplicació.



Fer còpies i restauració de la bases de dades.
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•

Proves d’implantació: aquestes proves han tingut com a finalitat comprovar
la correcta posada en explotació del sistema.

Després de realitzar totes aquestes proves, podem assegurar que l’aplicació
funciona correctament però sempre hi ha la possibilitat que sorgeixin errors no
detectats durant la utilització. Per solucionar aquest problema, s’instal·larà
l’aplicació i s’iniciarà un període de proves on els usuaris podran utilitzar-la i si
detecten algun error, es solucionarà amb el menor temps possible.

5.2.1

Execució de les proves unitàries

L’objectiu de les proves unitàries és comprovar que els diferents mètodes i
funcions s’executen correctament.
Aquesta activitat es realitza cada cop que s’implementa alguna funció.

5.2.2

Execució de les proves d’integració

L’objectiu de les proves d’integració és verificar si els diferents subsistemes
interactuen correctament a través de les seves interfícies i s’ajusten als
requeriments especificats.
Aquesta activitat s’ha realitzat en paral·lel a la generació del codi dels
components i procediments i l’execució de les proves unitàries. És important que
els subsistemes objectes de les proves d’integració s’hagin verificat de manera
unitària.
S’han realitzat les proves necessàries per assegurar el correcte funcionament
de les interfícies existents entre els diferents subsistemes.
Un cop realitzades les proves d’integració i eliminat els errors, l’aplicació resta
llesta per a efectuar les proves de sistema.

5.2.3

Execució de les proves del sistema

L’objectiu de les proves del sistema és comprovar la integració del sistema
globalment, verificant el funcionament correcte de les interfícies entre els diferents
subsistemes i amb la resta de sistemes d’informació amb els que es comunica.
En aquest pas, s’han reunit els recursos necessaris per a realitzar aquestes
proves. Cal assegurar la disponibilitat de l’entorn i de les dades necessàries:
•

S’han instal·lat navegadors de diferents companyies per assegurar la
compatibilitat del codi generat: Internet Explorer, Netscape i Mozilla.

El desenvolupador de l’aplicatiu ha realitzat les proves de comunicacions,
seguretat, compatibilitat amb diferents navegadors i diferents lectors de correu
electrònic.
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Un cop realitzades les proves s’han analitzat els resultats i s’ha arribat a les
següents conclusions:
•

Les proves funcionals i de facilitat d’ús compleixen les expectatives
desitjades.

•

Tant el Portal com la Intranet es visualitzen i funcionen bé amb els diferents
navegadors instal·lats. Tot i que s’aprecien algunes diferencies mínimes en
la visualització es pot considerar que l’aplicatiu és compatible amb diferents
navegadors.
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5.3 Execució del SI per fases (planificació)
Com ja s’havia esmentat, el projecte s’ha desenvolupat en un període de 9
mesos els quals s’han invertit 4 hores diàries i 5 dies a la setmana amb les
respectives festes, on serien un total de 750 hores.
Posteriorment analitzarem i desglossarem les diferents activitats realitzades
amb les seves càrregues de treball respectivament.

Portal Web del
trampolí
Tecnològic
Intranet

Imatge 63: gràfica hores Portal/Intranet

En el gràfic observem que un 33% del temps, unes 240 hores aproximadament,
es van dedicar a la realització de la web estàtica o sigui el portal web del Trampolí
Tecnològic, i l’altre 67% a la realització del Intranet, unes 510 hores.
En el gràfic següent hem desglossat les diferents funcions que varen
compondre la realització del Portal.

Estudi ASP.NET
Adaptació
disseny Web
Implementació
Proves

Imatge 64: gràfica hores Portal
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La implementació de la gran quantitat de pàgines que composen la part
estàtica del portal varen ser la major càrrega de feina en aquest apartat, un 55%,
un dels altres punts que també ha tingut una càrrega important ha estat
l’adaptació del disseny gràfic, degut a la necessitat d’aprendre a fer servir les
eines de disseny i, posteriorment, l’adaptació al gust del gestors del portal i de les
seves interfícies.
En el gràfic següent hem desglossat les diferents funcions que varen
compondre la realització de l’Intranet.

Analisi
requeriments
Generacio BDD

Implementacio
interficies de
manteniment
Implementacio
Reports.
Proves

Imatge 65: gràfica hores Intranet

Com es veu en el gràfic superior, la implementació de les interfícies de
manteniment amb els seus mètodes varen costar una càrrega de temps molt
important, un 35% del temps, unes 170 hores.
Degut a la gran complexitat dels mètodes i complexitat dels controls ASP.NET
per realitzar els reports varen costar el 30% del temps.
La resta es va dedicar a la generació de les BDD, anàlisis de requeriments i
proves.
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6 IMPLANTACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL SI
6.1 Establiment del pla d’implantació
En aquesta activitat s’ha revisat l’estratègia d’implantació del sistema analitzant
les dependències del sistema amb d’altres projectes.

6.1.1

Definició del pla d’implantació

En aquest apartat s’ha definit un pla d’implantació que permeti arribar a posar
en producció el sistema amb èxit.
Aquest pla té com a punts principals:
•

Selecció del maquinari en el que residirà el sistema

•

Configuració dels servidors

•

Gestió dels accessos i permisos dels servidors

•

Proves d’implantació i càrregues diàries del sistema

•

Mecanismes de còpies de seguretat

6.1.2

Especificació de l'equip d’implantació

L’equip d’implantació estarà format per dos persones:
•

Sergi Coll (Cap informàtic de projectes R+D+I de L’OITT)

•

David Mateos (analista-programador)
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6.2 Incorporació del sistema a l’entorn d’operació
En aquesta activitat s’han realitzat totes les tasques necessàries per a la
incorporació del sistema a l’entorn en el què es porta a terme les proves
d’implantació i acceptació del sistema.

6.2.1

Preparació de la instal·lació

La infraestructura necessària per a configurar l’entorn d’instal·lació és la
següent:
•

Servidor web amb el següent software instal·lat:
o Sistema operatiu Microsoft Windows 2000 server
o NET Framework 2.0

•

o Internet Information Server (IIS)
Servidor de base de dades amb el SQL Server 2000.

•

Servidor de correu electrònic en funcionament.

•

Usuari del servidor SQL amb accés de lectura i escriptura a la base de
dades.

•

Usuari anònim del servidor web amb accés de lectura i escriptura a la
carpeta del servidor web on es guarden els documents i imatges de les
novetats i les convocatòries.

L’esquema d’instal·lació dels equips del sistema serà el següent:

Imatge 66: esquema del sistema
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6.2.2

Realització de la instal·lació

Un cop preparat l’entorn, es realitzen les següents tasques d’instal·lació:
•

En la instal·lació de l’aplicatiu només és necessari copiar tots els fitxers
de codi que formen part del sistema al servidor web.
Aquests fitxers de codi poden ser de diferents tipus: pàgines asp (*.apsx),
controls d’usari (*.ascx), classes (*.vb), biblioteques (*.dll), datasets (*.xsd),
fitxers de configuració de l’aplicació (web.config, global.asax), rutines
javascript (*.js), estils (*.css, *.skin), etc.
Per realitzar la copia d’aquests fitxer al servidor web s’utilitzarà l’opció
‘Copiar Sitio’ del Visual Studio, ja que, permet realitzar un mínim control de
versions.

S’ha realitzat també la instal·lació de la base de dades. Aquesta
instal·lació consisteix en el traspàs de la base de dades de l’entorn de
desenvolupament a l’entorn d’explotació. Aquest traspàs s’ha realitzat
mitjançant l’opció ‘Import/Export Data’ del SQL Server. Mitjançant aquesta
opció s’ha copiat tant l’estructura de les dades, els procediments
emmagatzemats com les vistes definides.
La instal·lació del projecte es va realitzar durant el mes de juliol del 2007. Aquesta
instal·lació no va donar problemes importants. El més complicat va ser donar els
permisos necessaris als diferents servidors que han d’interactuar amb l’aplicació.
•

6.3 Proves d’implantació del sistema
Les finalitats de les proves d’implantació són: comprovar el correcte
funcionament en l’entorn de producció i permetre que l’usuari accepti el sistema
instal·lat en el seu entorn real.
Arribat a aquest punt, s’han realitzat les proves establertes amb l’objectiu
d’assegurar que el sistema es comporta de forma prevista en l’entorn d’explotació
i que respon a les especificacions establertes.
Després de realitzar les proves d’implantació, s’ha comprovat que les
infraestructures de maquinari i comunicacions es comporten amb normalitat i
també el programari.
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7 MANTENIMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ (MSI)
El manteniment d’una aplicació és un aspecte molt importat, ja que, amplifica la
vida de l’aplicació. Per això, cal definir correctament un pla de manteniment de
l’aplicació per evitar al màxim que l’aplicació quedi desfasada i per permetre que
es pugui adaptar correctament.
El responsable de portar a terme aquest pla de manteniment serà el mateix
desenvolupador del sistema. En el pla de manteniment es duen a terme els
següents tipus de manteniments:
•

Manteniment correctiu: aquest manteniment és bàsic, consisteix en
detectar qualsevol problema que no s’hagi detectat abans d’implantar el
sistema. Si es produeix aquest cas, el responsable del manteniment és
l’encarregat de detectar d’on prové el problema i posteriorment solucionarlo.

•

Manteniment adaptatiu: aquest manteniment és el que allarga la vida
d’una aplicació. Per això, s’ha d’estudiar constantment les possibles
adaptacions i comprovar si són possibles i viables. Si la resposta és
positiva respecte al nou canvi, el responsable del manteniment adapta
l’aplicació per assegurar que el cicle de vida de l’aplicació no s’acabi.

•

Manteniment perfectiu: si els usuaris de l’aplicació proposen
suggeriments per l’aplicació o millores respecte el sistema actual, es
realitza un estudi de possibilitats i, si és el cas, es porta a terme la millora.

Des del moment que s’ha implantat l’aplicació, s’ha portat a terme aquest de pla
de manteniment amb revisions periòdiques per part del suport informàtic, per altra
banda, sempre que un gestor exigeixi una millora, aquesta se l’hi desenvolupa en
el menor temps possible.
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8 PROPOSTES DE MILLORA
A la finalització del projecte, s’han complert els objectius establerts per l’equip,
obtenint una aplicació competitiva i que els gestors ja estan treballant en ella però
sempre es pot millorar.
En alguna reunió s’han comentat millores com podria ser la dinamització de
continguts del portal web que ara mateix son estàtics.
També es podria ampliar el ventall de reports que actualment existeixen,
possiblement degut a noves demandes de dades que els organismes demanin als
gestors futurament.
La part de disseny de l’Intranet és una mica simple i sempre se’n pot millorar
l’aspecte visual.
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9 CONCLUSIONS
En aquest apartat cal mencionar l’ampli ventall d’eines que s’ha après a utilitzar
com poden ser el VISUAL STUDIO 2005, SQL SERVER, eines de disseny com
PHOTOSHOP però sobretot l’experiència apresa en el nou llenguatge ASP.NET
on es destaca l’amplitud dels controls que ja aporten les llibreries del VISUAL
STUDIO, augmentant així els meus coneixements en un llenguatge molt
demandat en l’àmbit laboral informàtic.
Comentant en profunditat el llenguatge i els controls del Visual Studio, cal dir
que els mètodes que proporcionen els datasets (controls per gestionar la BDD)
del ASP.NET de manteniment de taules, no acaben de ser útils degut a com es
gestionen, ja que, no s’adaptaven a les necessitats i, per tant, s’han creat
mètodes nous per tal d’assolir-les.
Però per altre banda, molts controls agilitzen el procés d’implementació i creen
unes estructures complexes però fàcilment gestionables degut a les propietats
que proporcionen, implementant en gran mesura en un entorn visual i no de codi.
Una menció especial per l’apartat de disseny on s’ha partit de zero, ja que, en
la carrera d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió no es dedica cap
assignatura referent a aquest apartat; on s’ha assolit un nivell òptim, per tal de
poder crear WebSites amb un disseny agradable i a la vegada de fàcil ús.
Cal dir del Microsoft SQL Server que es un sistema gestió de base de dades
molt complet i de fàcil aprenentatge.
Per últim, la maduresa assolida en la responsabilització d’un projecte informàtic
de gran complexitat; ja sigui, en anàlisi, disseny, implementació, posada en
funcionament i revisió final, amb resultats òptims pels gestors, aplicant els
conceptes apresos al llarg de la carrera.
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