
CoMoLive      
Interfície gràfica 
 per al sistema CoMo 
  de monitoratge de tràfic IP

Autor: Xavier Antoni Vilà Puig
Director: Pere Barlet Ros
Codirector: Josep Solé Pareta

Tribunal:
President: Jordi Domingo Pascual
Vocal: Josep Grañé Manlleu
Secretari: Pere Barlet Ros

Titulació: Enginyeria en Informàtica (2003)
Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

         BarcelonaTech
Modalitat: A: Centre
Crèdits: 37.5

Departament d'Arquitectura de Computadors



Índex
1.Introducció.....................................................................................................................................7

1.1:Objectius del projecte............................................................................................................7
1.1.1:Generals.........................................................................................................................7
1.1.2:Específics.......................................................................................................................8

1.2:Estructura de la memòria.......................................................................................................8
2.Modes de funcionament de CoMoLive..........................................................................................9

2.1:TCOMOBBDD.......................................................................................................................9
2.2:TCOMO ..............................................................................................................................10
2.3:TBBDD.................................................................................................................................10

3.Estructura bàsica de CoMoLive...................................................................................................12
3.1:CoMoLive per a resultats interpretats..................................................................................12
3.2:CoMoLive per a resultats no interpretats.............................................................................14
3.3:CoMoLive per a resultats interpretats i NO interpretats........................................................15

4.Interfície Gràfica..........................................................................................................................16
4.1:Interfície genèrica CoMoLive...............................................................................................16

4.1.1:Capçalera CoMoLive....................................................................................................16
4.1.2:Login dels Usuaris CoMoLive.......................................................................................17

a)Usuari Invitat ................................................................................................................17
b)Usuari Identificat............................................................................................................18
c)Usuari Administrador.....................................................................................................19

4.1.3:Panell de l'Administrador..............................................................................................19
a)Gestió d'Usuaris CoMoLive ..........................................................................................20
b)Gestió de Servidors CoMo.............................................................................................21

4.1.4:Paràmetres de consulta................................................................................................22
a)CoMo Server ................................................................................................................23
b)Mòdul CoMo..................................................................................................................25
c)Query Interval................................................................................................................26
d)Botons de gestió............................................................................................................27

4.2:Interfície Gràfica CoMoLive per a resultats interpretats.......................................................29
4.2.1:Modul Gràfic.................................................................................................................30
4.2.2:Modul Html...................................................................................................................33
4.2.3:Localització d'IPs..........................................................................................................33

4.3:Interfície gràfica CoMoLive per a resultats no interpretats...................................................35
4.3.1:Visualització de les dades d'un Mòdul..........................................................................37
4.3.2:Descàrrega de les dades d'un Mòdul...........................................................................38

4.4:Missatge d'Error...................................................................................................................39
5.Arquitectura Client - Servidor de CoMoLive.................................................................................40

5.1:Peticions a Procediments Remots (RPC)............................................................................40
5.1.1:Components Java del RPC..........................................................................................42
5.1.2:Exemple RPC del CoMoLive........................................................................................43

5.2:Transferència de dades Client – Servidor mitjançant XMLs.................................................44
5.2.1:XML Graph ..................................................................................................................45
5.2.2: XML Html.....................................................................................................................46
5.2.3:XML Map......................................................................................................................46

5.3:Components de GWT..........................................................................................................48
6.Base de Dades del CoMoLive.....................................................................................................49

6.1:Descripció de les taules de la BBDD....................................................................................49
6.1.1:Modul...........................................................................................................................50
6.1.2:Info...............................................................................................................................50

PFC – CoMoLive 2



6.1.3:Query...........................................................................................................................50
6.1.4:Server ..........................................................................................................................52
6.1.5:User..............................................................................................................................52
6.1.6:Session........................................................................................................................53

6.2:Disseny del Model Lògic (Model Entitat-Relació).................................................................53
6.3:Traducció del Model Entitat-Relació al Model Relacional ....................................................54
6.4:Connexió de CoMoLive amb la BBDD.................................................................................55
6.5:Sentencies DDL...................................................................................................................55

6.5.1:Creació de la BBDD.....................................................................................................56
6.5.2:Creació de taules.........................................................................................................56

6.6:Sentencies DML..................................................................................................................57
6.6.1:Insert............................................................................................................................57
6.6.2:Select...........................................................................................................................58
6.6.3:Update..........................................................................................................................61
6.6.4:Delete...........................................................................................................................62

7.Diagrames UML del CoMoLive....................................................................................................63
7.1:Diagrama de Classes...........................................................................................................63
7.2:Diagrama de Paquets..........................................................................................................64

7.2.1:Client............................................................................................................................64
7.2.2:Server...........................................................................................................................65

7.3:Diagrama de Casos d'Ús.....................................................................................................65
7.3.1:Login............................................................................................................................66
7.3.2:Logout..........................................................................................................................66
7.3.3:Gestió d'Usuaris...........................................................................................................67
7.3.4:Gestió de Servidors CoMo...........................................................................................67
7.3.5:Registrar Usuari...........................................................................................................68
7.3.6:Seleccionar Servidor CoMo..........................................................................................68
7.3.7:Consulta a Mòdul CoMo amb resultat interpretat.........................................................69
7.3.8:Consulta a Mòdul CoMo amb resultat no interpretat.....................................................69
7.3.9:Descarregar resultat no interpretat d'una consulta a Mòdul CoMo...............................70

7.4:Diagrames de seqüencies...................................................................................................70
7.4.1:Login............................................................................................................................71
7.4.2:Logout..........................................................................................................................71
7.4.3:Gestió d'Usuaris...........................................................................................................72
7.4.4:Gestió de Servidors CoMo...........................................................................................73
7.4.5:Registrar Usuari...........................................................................................................75
7.4.6:Seleccionar Servidor CoMo..........................................................................................76
7.4.7:Consulta a Modul CoMo amb resultat interpretat.........................................................76
7.4.8:Consulta a Modul CoMo amb resultat no interpretat.....................................................77
7.4.9:Descarregar resultat no interpretat d'una consulta a Modul CoMo...............................77

8.Planificació i estudi econòmic......................................................................................................78
8.1:Fases del Projecte...............................................................................................................78

8.1.1:Estudi previ..................................................................................................................78
8.1.2:Anàlisi i disseny inicial..................................................................................................79
8.1.3:Implementació Inicial....................................................................................................79
8.1.4:Proves inicials..............................................................................................................80
8.1.5:Anàlisi i disseny final....................................................................................................80
8.1.6:Implementació final......................................................................................................81
8.1.7:Proves finals.................................................................................................................81
8.1.8:Documentació..............................................................................................................81

8.2:Diagrama de Gantt...............................................................................................................83
8.3:Anàlisi econòmic del projecte...............................................................................................84

9.Conclusions.................................................................................................................................85

PFC – CoMoLive 3



9.1:Extensions...........................................................................................................................87
10.Webgrafia..................................................................................................................................88
11.Bibliografia.................................................................................................................................88

PFC – CoMoLive 4



Índex de figures
Figura 1: Mode de funcionament TCOMOBBD..............................................................................10
Figura 2: Mode de funcionament TCOMO......................................................................................10
Figura 3: Mode de funcionament TBDD..........................................................................................11
Figura 4: Estructura bàsica de CoMoLive per a resultats interpretats............................................13
Figura 5: Estructura bàsica de CoMoLive per a resultats NO interpretats......................................14
Figura 6: Estructura bàsica de CoMoLive.......................................................................................15
Figura 7: Interfície. Capçalera CoMoLive.......................................................................................16
Figura 8: Interfície. Usuari Invitat....................................................................................................17
Figura 9: Interfície. Login Usuari registrat/ Registrar nou Usuari....................................................17
Figura 10: Interfície. Crear Nou Usuari...........................................................................................18
Figura 11: Interfície. Comprovació disponibilitat del Login d'un nou usuari.....................................18
Figura 12: Interfície Usuari identificat.............................................................................................19
Figura 13: Interfície. Botó per accedir al Panell de l'Administrador.................................................19
Figura 14: Interfície. Pestanyes del Panell Administració...............................................................20
Figura 15: Interfície Gestió d'Usuaris del Panell d'Administració....................................................20
Figura 16: Interfície Gestió de Servidors CoMo del Panell d'Administració....................................21
Figura 17: Interfície Panell de Paràmetres de Consulta plegat ......................................................22
Figura 18: Interfície Panell de Paràmetres de la Query desplegat .................................................23
Figura 19: Interfície. Opcions per Seleccionar del Servidor CoMo.................................................24
Figura 20: Interfície Selecció del Servidor CoMo amb localització en el mapa (1)..........................24
Figura 21: Interfície Selecció del Servidor CoMo amb localització en el mapa (2)..........................25
Figura 22:  Interfície. Selecció del mòdul CoMo.............................................................................26
Figura 23: Interfície. Selecció del Format.......................................................................................26
Figura 24: Interfície. Selecció de l'Interval de la consulta al CoMo.................................................27
Figura 25: Interfície. Selecció de l'Interval de consulta...................................................................27
Figura 26: Interfície. Botons de gestió del panell de consulta.........................................................28
Figura 27: Interfície. CoMoLive per a resultats interpretats............................................................29
Figura 28: Interfície. Representació dels valors d'un mòdul en format gràfic..................................30
Figura 29: Interfície Zoom format gràfic..........................................................................................31
Figura 30: Interfície Consulta de valors puntuals en format gràfic..................................................32
Figura 31: Interfície Llegenda en format gràfic amb dades únicament de la BBDD........................32
Figura 32: Interfície Llegenda en format gràfic amb dades únicament del CoMo...........................32
Figura 33: Interfície. Representació dels valors d'un mòdul en format Html...................................33
Figura 34: Interfície. Localització d'IPs...........................................................................................34
Figura 35: Interfície. IPs no localitzades.........................................................................................34
Figura 36: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats.......................................................35
Figura 37: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats (TBBDD)........................................37
Figura 38: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats (TCOMO).......................................37
Figura 39: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats (Format no representable).............38
Figura 40: Interfície CoMoLive per a resultats no interpretats - Descàrrega d'un resultat...............38
Figura 41: Interfície. Missatge d'error.............................................................................................39
Figura 42: Client-Servidor. Arquitectura CoMoLive.........................................................................40
Figura 43: Client-Servidor. Web tradicional VS aplicació GWT.......................................................41
Figura 44: Client-Servidor. Components RPC................................................................................42
Figura 45:  BBDD. Model Entitat-Relació CoMoLive.......................................................................53
Figura 46: Diagrama de Classes....................................................................................................63
Figura 47: Diagrama de Paquets com.GWT.CoMoLive.client.........................................................64
Figura 48: Diagrama de Paquets com.GWT.CoMoLive.server.......................................................65
Figura 49: Diagrama de Casos d'Ús. Login....................................................................................66
Figura 50: Diagrama de Casos d'Ús. Logout..................................................................................66

PFC – CoMoLive 5



Figura 51: Diagrama de Casos d'Ús. Gestió d'Usuaris...................................................................67
Figura 52: Diagrama de Casos d'Ús. Gestió de Servidors CoMo...................................................67
Figura 53: Diagrama de Casos d'Ús. Registrar Usuari...................................................................68
Figura 54: Diagrama de Casos d'Ús. Seleccionar Servidor CoMo..................................................68
Figura 55: Diagrama de Casos d'Ús.  Consulta a Mòdul CoMo amb resultat interpretat................69
Figura 56: Diagrama de Casos d'Ús. Consulta a Mòdul CoMo amb resultat no interpretat............69
Figura 57: Diagrama de Casos d'Ús. Descarregar resultat.............................................................70
Figura 58: Diagrama de seqüència. Login......................................................................................71
Figura 59: Diagrama de seqüència. Logout....................................................................................71
Figura 60: Diagrama de seqüència. Consultar Usuari....................................................................72
Figura 61: Diagrama de seqüència. Actualitzar Usuari...................................................................72
Figura 62: Diagrama de seqüència. Eliminar Usuari.......................................................................73
Figura 63: Diagrama de seqüència. Consultar Servidor CoMo.......................................................73
Figura 64: Diagrama de Seqüència. Actualitzar Servidor CoMo.....................................................74
Figura 65: Diagrama de seqüència. Eliminar Servidor CoMo.........................................................74
Figura 66: Diagrama de seqüència. Crear Servidor CoMo.............................................................75
Figura 67: Diagrama de seqüència. Registrar Usuari.....................................................................75
Figura 68: Diagrama de seqüència. Seleccionar Servidor CoMo...................................................76
Figura 69: Diagrama de seqüència. Consulta a Mòdul CoMo amb resultat interpretat...................76
Figura 70: Diagrama de seqüència. Consulta a Mòdul CoMo amb resultat no interpretat..............77
Figura 71: Diagrama de seqüència. Descarregar resultat..............................................................77
Figura 72: Diagrama de Gantt........................................................................................................83

PFC – CoMoLive 6



1. Introducció
Actualment hi ha un gran interès en la monitorització de xarxes, en l'anàlisi de les dades 

que hi circulen per obtenir diferents finalitats. El gran nombre i varietat d'aquestes dades fa que la 
monitorització sigui una tasca molt complexa. Un altre obstacle és la seguretat, que dificulta la 
compartició de les dades amb tercers per a que puguin realitzar els seus propis procediments 
d'anàlisi. 

CoMo (Continuous Monitoring – Monitorització Continua)  es un sistema Open Source de 
monitorització passiva de xarxes. El seu disseny escalable i flexible permet el ràpid desplegament 
de nous mètodes d'anàlisi de trànsit. Aquests mètodes es calculen en un conjunt de mòduls CoMo 
que actuen com un filtre dels paquets que el mòdul utilitzarà en els seus procediments d'anàlisi.

CoMoLive  és una interfície gràfica basada en web per al sistema CoMo. Per tant les dades 
amb les que treballa CoMoLive les generen els mòduls CoMo.

Aquest  projecte  desenvolupa  una  nova  versió  de  CoMoLive implementada  a  partir  de 
l'entorn de programació Google Web Toolkit, que permet crear aplicacions Ajax en Java. 

CoMoLive té com a finalitat permetre als usuaris interactuar amb el sistema CoMo. 

CoMoLive està  desenvolupat  en  Google  Web  Toolkit (GWT),  un  conjunt  d'eines  de 
desenvolupament  destinades a  crear  i  optimitzar  aplicacions  web  en Ajax.  GWT,  basat  en el 
llenguatge  de  programació  Java,  és  de  codi  obert  totalment  gratuït,  i  utilitzat  per  milers  de 
desenvolupadors de tot el món. Aquest entorn permet fer crides asíncrones entre l'aplicació client i 
servidor,  de  manera  que  l'aplicació  web  no  es  queda  bloquejada  a  l'espera  de  resposta  del 
Servidor. Un cop obtinguda la resposta només s'actualitza la part imprescindible de l'aplicació web 
i no tot els seu contingut (Tecnologia Ajax).

1.1: Objectius del projecte

1.1.1: Generals
 L'objectiu principal d'aquest projecte és la creació d'una nova versió d'una aplicació web, 

anomenada  CoMoLive,  que  permeti  als  usuaris  interactuar  amb el  sistema  CoMo.  L’aplicació 
proporciona  als  usuaris  una sèrie d'eines per  realitzar consultes als  mòduls  CoMo i  poder-ne 
visualitzar, en diferents formats, els resultats obtinguts
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1.1.2: Específics

En el desenvolupament de la nova versió de CoMoLive cal assolir els següents objectius:

• Utilitzar una Base de Dades (BBDD) per emmagatzemar les dades amb les que 
treballa CoMoLive.

• Permetre  utilitzar  diversos  sistemes  CoMo disponibles  en  diferents  Servidors 
(Servidors CoMo).

• Afegir un component a CoMoLive que permeti a l'usuari visualitzar i descarregar les 
dades que retorna un mòdul CoMo o les que estan emmagatzemades en la BBDD. 
Dades  en  format  original  i  sense  cap  mena  d'interpretació.  (CoMoLive  per  a 
resultats no interpretats).

• Afegir la figura de l'Usuari  CoMoLive i l'Administrador encarregat de gestionar els 
usuaris i Servidors CoMo a través de la interfície web.

• Utilitzar l'entorn de desenvolupament d'aplicacions web Google Web Toolkit (GWT) 
basat en el llenguatge Java per a la creació de la nova versió de CoMoLive.

1.2: Estructura de la memòria
Aquesta memòria està organitzada en capítols on es descriu detalladament els aspectes 

més rellevants que han format part en l'elaboració del projecte.

El  primer  capítol  s'inicia  amb una  introducció,  a  continuació  es  fa  una  descripció  dels 
objectius d'aquest projecte i finalitza amb l'estructura d'aquest document, la memòria del projecte.

El  segon  capítol  explica  els  diferents  modes  de  funcionament  que  disposa  CoMoLive. 
Cadascun d'ells determina d'on s'obtenen les dades amb les que treballarà.

El  tercer  capítol  descriu  les  subaplicacions  de  les  que  consta  CoMoLive.  Quina  és  la 
funcionalitat per als usuaris de cadascuna d'elles i la configuració necessària per executar-les.

El quart capítol parla la interfície gràfica de CoMoLive. Es detallen tots els components que 
formen part de l'aplicació: una breu explicació del seu funcionament i una figura que il·lustra la  
seva aparença.

El cinquè capítol detalla l'arquitectura Client-Servidor que utilitza CoMoLive, amb els seus 
components més importants i amb petits exemples extrets del codi de l'aplicació on s'observa la 
comunicació entre Client-Servidor. En la part final del capítol hi ha una descripció dels principals 
xml's utilitzats en la transferència de dades entre Client i Servidor i viceversa.

El sisè capítol tracta tots els aspectes que formen part de la Base de Dades que s'utilitza 
en aquest projecte: descripció de les taules, dissenys, sentencies, etc.

El setè capítol consta dels diferents diagrames UML utilitzats en els desenvolupament de la 
nova versió de CoMoLive

El vuitè capítol és un informe de la planificació i estudi econòmic del projecte. 

En l'últim capítol  hi  ha la conclusió i  les possibles extensions d'aquest projecte que es 
podrien fer un futur.
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2. Modes de funcionament de CoMoLive
CoMoLive treballa  amb  les  dades  que  genera  el  sistema  CoMo.  El  seu  mode  de 

funcionament  determina d'on obtenim aquestes dades.  CoMoLive utilitza  una Base de Dades 
(BBDD), concretament PostgreSQL, on es guarden les dades que retornen les diferents consultes 
als mòduls  CoMo. Així es millora el rendiment, ja que són molt més ràpides les consultes a la 
BBDD que al propi sistema CoMo. 

El  valor  del  paràmetre  RUNTYPE  del  fitxer  de  configuració  del  CoMoLive 
(CoMoLive.properties) determina la font d'on obté les dades la pròpia aplicació. Es pot canviar 
aquest  valor  sense haver  de re-compilar  el  programa,  els  canvis  es reflectiran  en la  propera 
execució de l'aplicació. L'aparença de la interfície no depèn del valor d'aquest paràmetre, l'única 
diferencia apreciable és un missatge que informa al usuari d'on s'estan obtenint les dades.

A continuació es detallen els tres modes de funcionament dels que disposa CoMoLive:

• TCOMOBBDD: Font → BBDD + Sistema CoMo.
• TCOMO: Font → Sistema CoMo.  
• TBBD: Font → BBDD.

 

2.1: TCOMOBBDD
TCOMOBBDD (COMO + BBDD) és el mode de funcionament en el que CoMoLive treballa 

conjuntament  amb les  dades emmagatzemades a  la  BBDDD i,  si  és  necessari,  amb les  que 
genera el  sistema  CoMo.  Es  a dir,  quan un usuari  realitza una consulta  al  CoMo, CoMoLive 
comprova si les dades, corresponents a l'interval sol·licitat, estan emmagatzemades a la BBDD. Si 
part d'aquestes dades no hi estan emmagatzemades les sol·licita al sistema CoMo i les guarda a 
la BBDD. Per tant, es poden donar els següents casos:

• Totes  les dades estan  disponibles  a  la  BBDD:  en  aquest  cas  CoMoLive genera  el 
resultat sense fer cap consulta al sistema CoMo. Per tant el sistema CoMo no intervé.

• Part de les dades no estan disponibles a la BBDD: en aquest cas CoMoLive obté del 
sistema CoMo les dades que no hi ha emmagatzemades a la BBDD, després les guarda a 
la BBDD i genera la resposta.

Com es pot apreciar aquest mode de funcionament té una càrrega computacional més 
elevada quan part de les dades no estan a la BBDD. Però el seu gran avantatge és que un cop 
emmagatzemades aquestes no s'han de sol·licitar al sistema CoMo en pròximes consultes. Així 
augmenta el rendiment, ja que les respostes obtingudes de la BBDD són molt més ràpides que les 
obtingudes des del propi sistema CoMo. 

Aquest mode de funcionament l'utilitza  CoMoLive per defecte. Per utilitzar aquest mode 
s'ha de definir el paràmetre RUNTYPE amb el valor  TCOMOBBDD.

A continuació hi ha un esquema que il·lustra el seu funcionament:
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2.2: TCOMO 
En aquest cas  CoMoLive només treballa amb les dades que genera el  sistema  CoMo. 

Aquest mode de funcionament no utilitza les dades que hi ha a la BBDD. Es a dir, quan l'usuari 
realitza una consulta al sistema CoMo, aquest genera la resposta corresponent i CoMoLive mostra 
el resultat a l'usuari. Per tant, les dades no es guarden a la BBDD. Per utilitzar aquest mode s'ha 
de definir el paràmetre RUNTYPE amb el valor TCOMO. 

A continuació hi ha un esquema que il·lustra aquest mode de funcionament:

Aquest  mode  de  funcionament  té  l'avantatge  de  generar  sempre  els  resultats 
corresponents a la realitat. Però te el gran inconvenient de no reutilitzar les dades que ha generat 
el Sistema CoMo per a futures consultes emmagatzemant-les a la BBDD.

2.3: TBBDD
En el mode de funcionament TBBDD l'aplicació CoMoLive només treballa amb les dades 

emmagatzemades a la BBDD. Per tant només es realitzen operacions de consulta a la BBDD i no 
s'utilitza el sisitema CoMo. Les dades emmagatzemades a la BBDD s'hi guarden quan l'aplicació 
treballa en mode de funcionament TCOMOBBDD. L'usuari realitza una consulta al sistema CoMo i 
CoMoLive llegeix les dades de la BBDD corresponents als paràmetres seleccionats per l'usuari 
(interval  de  temps,  format,  mòdul  i  servidor).  Per  utilitzar  aquest  mètode  s'ha  de  definir  el 
paràmetre RUNTYPE amb el valor TBBDD.
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CoMoLive CoMo
   Usuari
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Figura 1: Mode de funcionament TCOMOBBD



A continuació hi ha un esquema que il·lustra aquest mode de funcionament:

El gran inconvenient que té aquest mode de funcionament és que si part de les dades 
necessàries no estan emmagatzemades a la BBDD es genera un resultat que no correspon amb 
la  realitat.  Aquest  mode  de  funcionament  seria  útil  per  realitzar  tasques  de  manteniment  o 
reparació del sistema CoMo o quan estiguin emmagatzemades en la BBDD un gran historial de 
dades i l'usuari no necessiti obtenir noves dades. 
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3. Estructura bàsica de CoMoLive
L'estructura bàsica del CoMoLive fa referència a les dues grans funcionalitats que ofereix 

l'aplicació. Aquestes funcionalitats es traduïxen en la interfície en dues parts  ben diferenciades. 
Cada  part ofereix al usuari la possibilitat d'utilitzar el CoMoLive amb objectius diferents: visualitzar 
les  dades  generades  pel  sistema  CoMo interpretades  pel  CoMoLive o  sense  interpretar.  La 
interpretació de les dades fa referència al tractament que fa  CoMoLive per a què els resultats, 
generats pels mòduls  CoMo, siguin més fàcil d'analitzar i/o interpretar. No interpretar les dades 
implica que les dades que ofereix el  CoMoLive al  usuari  són les mateixes que ha generat  el 
sistema CoMo.   

Cada  funcionalitat  es  pot  considerar  una  subaplicació  de  CoMoLive que  pot  funcionar 
individualment o conjuntament i independents l'una de l'altre. Quina de les dues subaplicacions 
s'ha  d'executar  es  determina  en  el  fitxer  de  paràmetres,  concretament  amb  el  paràmetre 
APPLICATION_TYPE. 

Les dues subapliacions s'anomenen de la següent manera:

• CoMoLive per a resulats interpretats: l'usuari obté dades interpretades.

• CoMoLive per a resultats no interpretats: l'usuari obté dades sense interpretar.

A continuació hi ha una breu descripció de cada una de les parts individualment. Finalment 
es descriu la possibilitat en la que l'usuari pot utilitzar conjuntament les dues parts.

3.1: CoMoLive per a resultats interpretats
 Aquesta subaplicació es la principal de les dues i està destinada a usuaris que utilitzen 
CoMoLive  per visualitzar els resultats, de les consultes als mòduls  CoMo, interpretats i per tant 
més  fàcils  d'analitzar  i/o  interpretar.  En  funció  dels  paràmetres  de  la  consulta  els  resultats 
obtinguts es mostren a l'usuari en diferents formats:

• Format Gràfic: Els resultats obtinguts es mostren en forma de gràfica.

• Format Html: Els resultats obtinguts es mostren en text en format html. 

• Localització d'IPs en un mapa: Es localitzen en un mapa les IPs dels resultats en format 
Html. 

A continuació  hi  ha  una  figura  on  s'aprecia  l'estructura  de  CoMoLive  per  a  resultats 
interpretats  (els  tres  colors  d'aquesta  figura  són  per  diferenciar  cada  part,  en  la  realitat  no  
apareixen).
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En l'apartat  Interfície gràfica ComLive per a resultats interpretats d'aquest document es 
parlarà amb més detall d'aquesta subaplicació. Per utilitzar aquesta subaplicació s'ha de definir, en 
el document de configuració, el paràmetre APPLICATION_TYPE amb el valor COMOLIVE. 
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Figura 4: Estructura bàsica de CoMoLive per a resultats interpretats



3.2: CoMoLive per a resultats no interpretats
Aquesta  subaplicació  permet  a  l'usuari  visualitzar  i/o  descarregar  els  resultats  de  les 

consultes als mòduls  CoMo. Les dades del resultat es mostren al usuari tal i com les retorna el 
sistema  CoMo o  la  BBDD (en funció  del  mode de funcionament seleccionat).  L'usuari  també 
disposa de la possibilitat de descarregar, en un fitxer comprimit, aquests resultat. Aquest apartat 
està destinat principalment a desenvolupadors o usuaris que vulguin treballar directament amb les 
dades obtingudes. 

En l'apartat Interfície gràfica ComLive per a resultats no interpretats d'aquest document es 
parlarà amb més detall d'aquesta subaplicació.  Per utilitzar aquesta aplicació s'ha de definir el 
paràmetre APPLICATION_TYPE amb el valor COMO. 
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Figura 5: Estructura bàsica de CoMoLive per a resultats NO interpretats



3.3: CoMoLive per a resultats interpretats i NO interpretats
Quan s'utilitzen conjuntament les dues parts es comparteixen els components que són 

comuns  a  les  dues  subaplicacions.  Anteriorment  s'ha  exposat  que  les  dues  parts  són 
independents, aquest fet significa que les consultes realitzades per l'usuari en un apartat només 
es visualitzen en el mateix. És a dir, es poden fer consultes diferents en cada una de les dues 
subapliacions. Si un usuari vol fer la mateixa consulta en els dos apartats ha de realitzar dues 
consultes,  una  per  cada  apartat,  amb  els  mateixos  paràmetres.  Per  utilitzar  les  dues 
subaplicacions  conjuntament  s'ha  de  definir  el  paràmetre,  del  fitxer  de  configuració, 
APPLICATION_TYPE amb el valor COMOLIVE_COMO. 

En la següent figura es pot visualitzar quina estructura té la interfície del CoMoLive quan 
les dues subaplicacions estan disponibles conjuntament.
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Figura 6: Estructura bàsica de CoMoLive



4. Interfície Gràfica
La interfície gràfica de CoMoLive consta d'una sèrie de components. Cada component te 

una funcionalitat i aparença diferent que es detallen en aquest apartat  

La classificació dels components de la interfície gràfica és la següent:

• Interfície  genèrica    CoMoLive  :  Components  comuns  a  les  dues 
subaplicacions.

• Interfície gràfica   CoMoLive   per a resultats interpretats  .

• Interfície gràfica   CoMoLive   per a resultats no interpretats  .

4.1: Interfície genèrica CoMoLive
En aquest apartat s'exposen amb més detall el funcionament i aparença dels components 

de CoMoLive que forment part tant de CoMoLive per a resultats interpretats com de CoMoLive per  
a resultats no interpretats, es a dir, els components comuns a les dues subaplicacions. Aquesta 
classificació  evita  duplicitats  en  el  document.  Per  tant  en  els  apartats  corresponents  a  cada 
subaplicació només es detallaran els específics de cadascuna d'elles. 

 Els components que veurem en aquest apartat són:

• Capçalera   CoMoLive  

• Login   dels Usuaris   CoMoLive  

• Usuari Invitat  

• Usuari Registrat  

• Usuari Administrador  

• Panell de l'Administrador  

• Paràmetres de la Query  

4.1.1: Capçalera CoMoLive
En la part superior de la interfície gràfica apareix el logo de l'aplicació juntament amb una 

frase que resumeix la seva utilitat. Concretament en el logo hi podem llegir CoMoLive 2.0, la versió 
2.0 indica que és la segona versió d'aquesta aplicació. La frase resum es:  “CoMo Interface for  
Network Monitoring”  (Interfície  CoMo per a la Monitorització de la Xarxa).  L'aparença d'aquest 
component es mostra en la següent figura:
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Figura 7: Interfície. Capçalera CoMoLive



4.1.2: Login dels Usuaris CoMoLive
L'aplicació  CoMoLive la  poden  utilitzar  diferents  tipus  d'usuari.  Per  cada tipus  d'usuari 

CoMoLive ofereix  unes  funcionalitats  diferents,  descrites  a  continuació.  El  component  que 
gestiona als usuaris està situada a l'extrem superior dret, sota de la capçalera. 

Estan definits tres tipus d'usuaris:

• Usuari Invitat  .

• Usuari Identificat  .

• Usuari Administrador  .

A continuació hi ha una explicació de cada tipus d'usuari: com interactuen amb CoMoLive i 
diferents figures que il·lustren les diferents funcionalitats de les que disposen. 

a) Usuari Invitat 
És un usuari no registrat a CoMoLive. Aquest tipus d'usuari és el que apareix per defecte 

quan  arranquem  l'aplicació.  Només  pot  visualitzar  el  resultat,  d'un  període  concret,  de  les 
consultes als diferents mòduls CoMo. Els valors per defecte d'aquestes consultes es determina en 
el fitxer de paràmetres de l'aplicació. Per tant un usuari invitat no pot interactuar amb el CoMoLive 
i per tant tampoc amb el sistema CoMo. 

Per a un usuari invitat en la part corresponent al login dels usuaris li apareix la possibilitat 
d'accedir al CoMoLive clicant sobre l'enllaç “login”. 

Si el clica, disposa de diferents opcions:

• Cancel·lar: Clica el botó “Cancel” i torna a aparèixer l'aparença de la figura 8.

• Identificar-se: Si es un usuari que ja està registrat, introdueix el seu identificador i 
passwrord corresponent i accedeix a l'aplicació com a usuari registrat (figura 9). 
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Figura 8: Interfície. Usuari Invitat

Figura 9: Interfície. Login Usuari registrat/ 

Registrar nou Usuari



Com es pot observar en la figura anterior el cursor està situat, per defecte, 
en  el  camp  Username.  Ja  que  se  suposa  que  l'aplicació  la  utilitzaran 
majoritàriament usuaris registrats. 

• Registrar-se: Si és un usuari que no s'ha registrat anteriorment té la possibilitat de 
donar-se d'alta a l'aplicació clicant el botó  “Create New Account” i introduint una 
serie de camps (figura 10).

El botó “check availability” que apareix sota el camp “Login name” serveix per comprovar la 
disponibilitat del nom escollit per l'usuari per identificar-se. Aquesta disponibilitat es visualitza amb 
un misstge. Els possibles missatges que poden aparèixer són:

• “Is available”: Nom del Login està disponible. En color verd per posar-hi més èmfasi. 

• “Is not available”: Nom del Login no està disponible, es a dir, hi ha un usuari ja registrat 
que utilitza aquest Nom. En color vermell per posar-hi més èmfasi.  

b) Usuari Identificat
Usuari  que  accedeix  a  l'aplicació  amb el  seu  nom i  la  seva  contrasenya.  Lògicament 

anteriorment ha creat un nou compte d'usuari.  Un cop identificat  l'aparença que apareix en el 
component de login d'usuaris és un missatge de benvinguda amb el seu nom i un enllaç per tancar 
la sessió. 
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Figura 11: Interfície. Comprovació disponibilitat del Login d'un nou usuari

Figura 10: Interfície. Crear Nou Usuari



Aquests tipus d'usuari tenen la possibilitat d'interactuar amb l'aplicació. Per fer-ho,  un cop 
identificats,  els  hi  apareix  un  nou  component  en  l'aplicació  que  els  hi  permet  poder  realitzar 
consultes al sistema CoMo. Poden seleccionar: a quins mòduls volen fer la consulta, el període, 
format, ... El funcionament d'aquest component s'explicarà més endavant en l'apartat Paràmetres 
de la Consulta.

c) Usuari Administrador
És l'encarregat de gestionar la resta d'usuaris i els diferents servidors (Servidors CoMo) en 

els que estan disponibles els diferents sistemes CoMo. Quan l'administrador accedeix a CoMoLive 
l'aparença del  component  login d'usuaris  és el  mateix  que la  d'un usuari  normal  registrat:  un 
missatge de benvinguda amb el seu nom i un enllaç per tancar la sessió (Figura 12). 

Per  poder  gestionar  Usuaris  i  Servidors  CoMo disposa  d'un  component  únicament 
disponible  per  als  administradors. Per  tant  aquesta  tasca  la  realitza  a  través de la  web  i  no 
directament en la BBDD, lloc on es guarda tota la informació que gestiona l'Administrador de 
CoMoLive. El funcionament d'aquest component s'explicarà a continuació en l'apartat  Panell de 
l'Administrador.

4.1.3: Panell de l'Administrador
Aquest component de  CoMoLive permet la gestió dels usuaris registrats i dels Servidors 

CoMo. El fet de poder treballar amb diferents Servidors CoMo, dona la possibilitat als usuaris de 
CoMoLive de poder realitzar consultes a diversos sistemes CoMo utilitzant la mateixa interficie. El 
Panell de l'Administrador només està disponible per als usuaris Administradors.

El primer que cal destacar es com s'accedeix a aquest panell: un usuari Administrador, un 
cop registrat, li apareix un botó com el de la següent figura que li permet accedir al panell on es 
realitzaran les tasques d'administració. 
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Figura 12: Interfície Usuari 

identificat

Figura 13: Interfície. Botó per accedir al Panell de l'Administrador



Un cop l'Administrador clica aquest botó, aquest desapareix i  es mostra un panell amb 
dues pestanyes:

• Pestanya per a la gestió dels usuaris registrats, seleccionada per defecte.
• Pestanya per a la gestió dels Servidors CoMo.

A continuació es detallen el contingut, funcionament i aparença de cadascuna d'aquestes 
pestanyes.

a) Gestió d'Usuaris CoMoLive 
En la pestanya corresponent a la gestió d'usuaris ens apareix una taula on cada fila 

correspon a un usuari registrat. Exceptuant la primera, en la que es mostra els noms de 
cada  paràmetre  que  pot  gestionar  l'Administrador.  Cada  paràmetre  correspon  a  una 
columna diferent.

Descripció de cada una de les columnes:

• ID: Identificador del Usuari. L'utilitza per identificar-se i ha de ser únic, és a dir, no hi  
poden haver dos o més usuaris amb el mateix ID.

• PASSWORD:  Contrasenya del Usuari.  També l'utilitza,  juntament amb el ID, per 
identificar-se.  El  contingut  d'aquesta columna és  la  contrasenya encriptada amb 
l'algoritme  criptogràfic  MD5.  S'utilitza  aquest  algoritme  per  seguretat,  d'aquesta 
forma la contrasenya de cada usuari només la coneix el propi usuari. D'aquesta 
manera ni l'administrador ni qualsevol altre persona que accedeixi a la BBDD pot 
saber el seu valor. Però l'administrador te la possibilitat de canviar-la introduint el 
nou valor. Un cop canviada torna a aparèixer la nova contrasenya encriptada.

• TYPE: Tipus d'usuari. Existeixen tres tipus d'usuari:
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Figura 14: Interfície. Pestanyes del Panell Administració

Figura 15: Interfície Gestió d'Usuaris del Panell d'Administració



• REG  : Usuari registrat i que pot accedir a CoMoLive.

• ADM  : Usuari administrador de CoMoLive.

• PBL  : Usuari públic. És un usuari que no ha iniciat sessió, es a dir, no s'ha 
identificat al sistema. També s'utilitza per deshabilitar un usuari registrat, pot 
servir per impedir temporalment que un usuari pugui iniciar sessió.

• NAME: Nom de l'Usuari.

• SURNAME: Cognom de l'Usuari.

• DESC: Descripció. Camp per anotar qualsevol cosa referent al usuari. El valor per 
defecte es “new user”.

• Botó  REMOVE:  Serveix  per  eliminar  definitivament  l'Usuari  corresponent.  Quan 
l'administrador clica aquest botó surt un missatge de confirmació per evitar que es 
realitzi l'acció involuntàriament.

• Botó  APPLY:  Serveix  per  actualitzar  les  dades  de  l'Usuari  corresponent.  Quan 
l'administrador clica aquest botó surt un missatge de confirmació per evitar que es 
realitzi l'acció involuntàriament.

Aquest panell es pot tancar a través de la creueta vermella que apareix a la part  
superior dreta, si es tanca torna a aparèixer el botó per poder tornar-hi accedir.

b) Gestió de Servidors CoMo
Igual  que  en  la  gestió  d'usuaris,  en  la  pestanya  corresponent  a  la  gestió  de 

Servidors és  mostren les  dades en forma de taula.  Cada fila  correspon a  un Servidor 
CoMo, exceptuant la primera i la última. En la primera es mostra els noms de cada un dels 
paràmetres que pot gestionar l'Administrador. Cadascun correspon a una columna diferent. 
La  última  línia  permet  a  l'Administrador  afegir  un  nou  Servidor  CoMo. Per  fer-ho  ha 
d'introduir el valor de tots els camps i clicà el boto “Add”. 

Descripció de cada una de les columnes:

• ID: Identificador del Servidor CoMo. Ha se ser únic per a cada Servidor CoMo.
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Figura 16: Interfície Gestió de Servidors CoMo del Panell d'Administració



• NAME: Nom del Servidor CoMo. És el nom que visualitza l'usuari per identificar el 
Servidor CoMo.

• HOST: IP o url del Servidor CoMo. Número d'IP o url del PC en que està disponible 
el sistema CoMo.

• PORT:  Port  de  consulta  CoMo.  Número  de  port  TCP que  utilitza  el  proces  de 
consulta al sistema CoMo per acceptar noves sol·licituds dels usuaris.

• LATITUDE:  Latitud del Servidor  CoMo.  Aquesta latitud s'utilitza per poder situar, 
juntament amb la seva longitud, el Servidor CoMo sobre el mapa. D'aquesta forma 
l'usuari el pot seleccionar, en un mapa, en funció de la seva localització. Notació en 
format decimal.

• LONGITUDE:  Longitud  del  Servidor  CoMo.  Aquesta  longitud  s'utilitza  per  poder 
situar, juntament amb la seva latitud, el Servidor  CoMo sobre el mapa. D'aquesta 
forma l'usuari  el  pot  seleccionar,  en un mapa, en funció de la seva localització. 
Notació en format decimal. 

• Botó REMOVE: Serveix per eliminar definitivament el Servidor CoMo corresponent. 
Quan l'administrador clica aquest botó surt un missatge de confirmació per evitar 
que es realitzi l'acció involuntàriament.

• Botó APPLY:  Serveix per actualitzar les dades del Servidor  CoMo corresponent. 
Quan l'administrador clica aquest botó surt un missatge de confirmació per evitar 
que es realitzi l'acció involuntàriament.

• Botó ADD:  Serveix per afegir un nou Servidor  CoMo.  Quan l'administrador clica 
aquest  botó  surt  un  missatge  de  confirmació  per  evitar  que  es  realitzi  l'acció 
involuntàriament. Per afegir-lo s'han de complir una sèrie de requeriments:

• No ha d'existir cap Servidor CoMo amb el mateix ID.

• No ha d'existir cap Servdior amb la mateixa parella: Host, Port. D'aquesta 
manera  s'evita  que  hi  hagi  dos  sistemes  CoMo puguin  compartir  els 
mateixos paràmetres d'accés.

Aquest panell també es pot tancar a través de la creueta vermella que apareix a la 
part superior dreta, si es tanca torna a aparèixer el botó per poder tornar-hi accedir.

4.1.4: Paràmetres de consulta
Aquest component de la interfície de CoMoLive permet als usuaris que han iniciat sessió 

poder  interactuar-hi.  Es  a  dir,  els  hi  permet  realitzar  consultes definint  el  valor  dels  diferents 
paràmetres. 

Està situat per sota del component de Login. La seva aparença la podem observar en la 
figura 17 i 18 on apareix plegat i desplegat respectivament. 
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Per defecte apareix plegat i per desplegar-lo s'ha de clicar la fletxa que apareix al costat de 
l'interval. Aquest interval correspon al interval de la consulta solicitada al mòdul CoMo que l'usuari 
està visualitzant. En el cas de visualitzar el resultat de més d'un mòdul CoMo a la vegada, l'interval 
correspon a l'últim que s'ha carregat. Per tant, quan l'usuari canvia de mòdul  CoMo visualitzat 
aquest interval també canvia, sempre i quan tinguin intervals seleccionats diferents. Quan s'inicia 
l'aplicació  es  carreguen  les  dades de tots  els  mòduls  que s'executen al  CoMo amb l'Interval 
corresponent configurat en el documents de paràmetres. A continuació es mostra l'aparença del 
panell de consulta desplegat.

Quan el panell està desplegat podem observar quatre parts ben diferenciades:

• CoMo   Server  

• Mòdul   CoMo  

• Query Interval  

• Botons de gestió  

a) CoMo Server 
En aquesta part l'usuari pot seleccionar el Servidor CoMo en el que està disponible 
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Figura 17: Interfície Panell de Paràmetres de Consulta plegat 

Figura 18: Interfície Panell de Paràmetres de la Query desplegat 



el sistema CoMo sobre el que vol realitzar les consultes. 

Existeixen  dues possibilitats per seleccionar-lo:

1. Mitjançant un desplegable: Part dreta de la següent figura.

2. Utilitzant un mapa: Part esquerra de la següent figura. 

Si l'usuari clica sobre l'enllaç “Select in Map” es mostra un mapa on es mostra la 
localització dels diferents Servidors  CoMo a partir  de la seva latitud i  longitud. L'usuari 
només a clicar damunt d'un d'ells i seleccionar-lo. 

Quan un usuari canvia de Servidor CoMo li apareix un missatge de confirmació, on 
s'indica  que  les  dades  que  s'estan actualment  visualitzant  desapareixeran.  Ja  que  els 
mòduls i dades que tenim en un Servidor CoMo, en principi, no tenen res a veure amb les 
dades d'un altre.  CoMoLive obté les dades d'aquests servidors de la  BBDD que utilitza 
l'aplicació.

És  pot  donar  el  cas  que  dos  o  més  Servidors  CoMo estiguin  en  la  mateixa 
localització. Per exemple en la mateixa sala de servidors. En aquest cas, per evitar que els 
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Figura 19: Interfície. Opcions per Seleccionar del Servidor CoMo.

Figura 20: Interfície Selecció del Servidor CoMo amb localització en el mapa (1).



indicadors respectius es solapin i l'usuari no pugui seleccionar el que vulgui, quan cliquem 
damunt del identificador apareix el llistat de Servidors CoMo que comparteixen la mateixa 
localització.

b) Mòdul CoMo
En aquesta part l'usuari pot seleccionar el Mòdul CoMo sobre el que vol realitzar la 

consulta. La possibilitat de seleccionar el Format depèn de:

• L'apartat del CoMoLive en el que es realitza la consulta.

• Mode de funcionament de l'Aplicació.

En la següent taula és mostra en quins casos l'usuari pot seleccionar el paràmetre i en 
quins no.

Configuració  Es pot seleccionar format No es pot seleccionar format
Interpretades X
No Interpretades - TCOMO X
No Interpretades - TBBDD X

Explicació: 

• En  el  cas  d'utilitzar  l'apartat  del  CoMoLive per  a  les  dades  interpretades  no  es  pot 
seleccionar el format. Ja que amb aquesta configuració només és treballa amb dos formats 
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Figura 21: Interfície Selecció del Servidor CoMo amb localització en el mapa (2).



possibles: Sidebox o Gnuplot. En el cas que un mòdul suporti els dos formats és prioritari 
el format  Gnuplot. Per aquest motiu cada mòdul té assignat un dels dos formats i quan 
l'usuari selecciona un mòdul automàticament es mostra l'únic format que té assignat. Per 
tant, no té sentit disposar de la possibilitat de seleccionar-lo. Aquest comportament és el 
mateix en tots els modes de funcionament. Ja que el mode de funcionament determina la 
font d'on obté CoMoLive els resultats i no la seva interpretació.

• En l'apartat de CoMoLive per a les dades no interpretades depèn del mode funcionament 
que utilitzi l'aplicació. Existeixen dues possibilitats:

• Mode de funcionament TCOMO: Amb aquesta configuració l'usuari pot seleccionar 
tots els formats que suporti un mòdul en concret. Ja que en aquest cas la font és el 
Sistema CoMo i retorna tots els formats implementats en cada mòdul.

• Mode de funcionament TBBDD: En aquest cas té el mateix comportament que en 
l'apartat de les dades interpretades. Ja que en la BBDD CoMoLive emmagatzema 
les dades interpretades i per tant el seu format es el Sidebox o Gnuplot.

Com ja s'ha comentat anteriorment en el mode de funcionament TCOMOBBDD es 
guarden a la BBDD les dades que genera el Sistema CoMo. Per tant, hi ha casos en els 
que es modifica el seu contingut. Aquest fet no és compatible amb la funcionalitat principal 
de  l'apartat  per  a  dades  no  interpretades  que  és  el  de  consulta:  de  les  dades 
emmagatzemades a la BBDD o de les dades que genera el Sistema CoMo.

El llistat de mòduls i els seus respectius formats CoMoLive els obté originalment del 
sistema  CoMo.  Aquest  proces és totalment  dinàmic,  si  al  sistema s'afegeix  o s'elimina 
algun mòdul  es reflecteix  a l'aplicació  CoMoLive automàticament  afegint  o  eliminant  el 
mòdul corresponent.

c) Query Interval
Aquest  component permet a l'usuari  seleccionar l'interval de la consulta que vol 

realitzar.  Aquest  període  es  selecciona  escollin  un  moment  inicial  (dia/mes/any 
hora:minuts:segons)  i  un  moment  final.  CoMoLive comprova  que  el  moment  final 
seleccionat és posterior al moment inicial seleccionat. Tampoc permet períodes superiors a 
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Figura 23: Interfície. Selecció del Format.

Figura 22:  Interfície. Selecció del mòdul CoMo.



un  any,  per  evitar  consultes  que  puguin  alentir  considerablement  el  funcionament  de 
l'aplicació. 

Per evitar errors en el format introduït i per facilitar l'elecció del període, l'usuari ha 
de  seleccionar  l'inici  i  el  final  de  l'Interval  utilitzant  un  calendari  on  apareix  també un 
rellotge. 

El funcionament del calendari+rellotge de la figura anterior es molt intuïtiu: 

• Les fletxes dobles són per navegar any a any, cap a l'esquerra un any menys i cap 
a dreta un any més. 

• Les fletxes simples funcionen igual que les dobles amb la diferència que en lloc 
d'anys naveguem en mesos. 

• El botó “Today” serveix per seleccionar la data actual, si més no, la data que tingui 
seleccionat l'usuari en la seva màquina. 

• Per seleccionar un dia en concret n'hi ha prou en clicar-lo.
• En la part inferior del rellotge hi ha un apartat que serveix per seleccionar quina 

hora,  minut  i  segon  volem  seleccionar  del  dia  escollit.  Si  ens  passem  de  les 
23:59:59-AM o les 11:59:59- PM s'augmenta de dia automàticament.

d) Botons de gestió
En la part  inferior  del  panell,  de selecció de paràmetres de la  consulta, podem 

observar el check “Apply to all moduls” i els botons “Reset” i “Apply”. 
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Figura 24: Interfície. Selecció de l'Interval de la consulta al CoMo

Figura 25: Interfície. Selecció de l'Interval de consulta



La seva funcionalitat es la següent:

• “Reset”: tots els paràmetres es restauren i passen a tenir el valor que tenien abans 
d'obrir el panell. 

• “Apply”: es realitza la consulta al sistema CoMo amb els paràmetres seleccionats. 

• “Apply to all moduls”: si no està clicat la consulta es realitza únicament sobre el 
mòdul  seleccionat  per  l'usuari.  Si  l'usuari  clica   “Apply”  i  el  check “Apply  to  all  
moduls”  està  seleccionat  vol  dir  que  tots  els  paràmetres  de  la  consultat 
seleccionats: Servidor CoMo i interval de consulta; s'aplicaran a tots els mòduls que 
s'executin  en  el  sistema  CoMo seleccionat.  Per  tant  CoMoLive  generarà  els 
resultats  de tots  ells.  Per  aquest  motiu  es desactiven la  possibilitat  d'escollir  el 
mòdul i el seu format si s'escau. Ja que si el paràmetres que estem seleccionant els 
volem aplicar a tots els mòduls CoMo al mateix temps i no un per un, no té sentit el 
mòdul seleccionat. El format també es deshabilita perquè no tots els mòduls tenen 
els  mateixos  formats  disponibles.  Per  l'apartat  de  les  dades  interpretades  és 
selecciona l'únic format disponible (Sidebox o Gnuplot) de cada mòdul. Per l'apartat 
de les dades no interpretades es selecciona el format escollit per l'usuari. Si hi ha 
un mòdul que no el suporta s'informa al usuari d'aquest fet.
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Figura 26: Interfície. Botons de gestió del panell de consulta



4.2: Interfície Gràfica CoMoLive per a resultats interpretats
En aquest apartat s'exposen amb més detall el funcionament i aparença dels components 

de CoMoLive que forment part exclusivament de CoMoLive per a resultats interpretats, en la que 
els usuaris poden visualitzar les dades, de les consultes al Sistema CoMo, en diferents formats. 
Aquesta interpretació facilita la interpretació i l'analitzi de les dades.

Aquests formats els podem dividir en:

• Format  en  Mode  Gràfic:  El  resultat  és  mostra  en  format  gràfic  utilitzant  una 
Gràfica.

• Format en Mode Html: El resultat es mostra en format Html utilitzant una Taula.

• Format en Mode Mapa: S'utilitza quan en el format en mode Html hi apareix alguna 
IP. El que fa aquest format és mostrar la seva localització en un Mapa.

A continuació  es  descriu,  de  cada  un  dels  components,  quina  es  la  seva  finalitat  i 
funcionament. Veurem els diferents components d'una manera modular i de menys a més detall.

PFC – CoMoLive 29

Figura 27: Interfície. CoMoLive per a resultats interpretats



Per defecte, quan l'usuari accedeix a l'aplicació pot visualitzar la interpretació de les dades 
que retornen els diferents mòduls en un període determinat, aquest període es pot configurar a 
traves  del  fitxer  de  configuració.  Aquest  fitxer  no  és  accessible  per  als  usuaris  i  la  seva 
configuració determina el comportament i utilitats de l'Aplicació.

Els components exclusius del CoMoLive per a resultats interpretat i que veurem en aquest 
apartat són:

• Modul Gràfic  

• Modul Hmtl  

• Localització d'IPs  

4.2.1: Modul Gràfic
Aquest  component  de  l'aplicació  permet  a  tots  els  usuaris,  registrats  i  no  registrats, 

visualitzar  les  dades  d'una  consulta  al  sitema  CoMo.  Concretament dels  mòduls  que  tenen 
implementat el format gnuplot. Per tant es poden representar en forma de gràfica lineal.

Cada  un  dels  resultats  dels  mòduls  es  carrega  en  una  pestanya  diferent  del  panell, 
identificada amb el nom del mòdul corresponent a les seves dades. Per canviar de mòdul, l'usuari 
clica damunt de la pestanya corresponent. 
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Figura 28: Interfície. Representació dels valors d'un mòdul en format gràfic.



En una mateixa gràfica es pot representar dues o més variables: 

• Eix X: representa l'Interval de temps seleccionat en la consulta 

• Eix Y: representa el valor de cada variable durant el període seleccionat.

Aquesta gràfica permet a l'usuari interactuar-hi, es a dir, no és una imatge estàtica. Un dels 
aspectes destacables és la possibilitat de poder fer Zoom sobre una zona que ens interessi veure 
amb més precisió. Per poder fer el Zoom hi ha dues possibilitats: 

• Utilitzar els enllaços que apareixen en la part superior esquerra. Permeten a l'usuari 
fer un Zoom d'un període determinat (1 minut, 5 minuts, 1 hora, 1 dia, 1 mes, 3 
mesos, 6 mesos o 1 any). 

• Utilitzar  el  delimitador  del  Scroll inferior.  En  aquest  cas  el  període de temps el 
selecciona l'usuari i es variable. 

En els dos casos aquest període al què se li aplica el Zoom es pot desplaçar. Per tant 
moure el mateix interval de Zoom amunt o avall dins del període de temps que ha seleccionat 
l'usuari  en la  consulta.  En la part  inferior  de la  gràfica es pot  visualitzar tot  l'Interval  i  la  part 
concreta a la que s'aplica el Zoom, visible en la part superior. Per exemple si un usuari fa un Zoom 
d'un minut,  la  part  superior  correspon a  a  la  visualització  de  les  dades en un minut  concret 
seleccionat en la part inferior.

En la part superior dreta és mostren els valors i noms de cada una de les variables en 
instant concret corresponent a la localització del punter. Si es desplaça el punter per la gràfica el 
contingut va canviant en funció del valor que te en cada moment, sempre i quan aquest canvia.
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Figura 29: Interfície Zoom format gràfic.



En la part inferior de cada gràfica hi ha una llegenda, entre parèntesis, per indicar l'Interval 
i una part inicial que indica a l'usuari la font d'on obté CoMoLive les dades. El seu valor pot ser:

• “BBDD values”:  indica  que  els  valors  representats  s'obtenen  únicament  de  la 
BBDD. En aquest cas el CoMoLive no obté les dades sistema CoMo, per tant no es 
necessari que el CoMo s'estigui executant en el moment de fer les consultes. Les 
dades que obtenim de la BBDD corresponent a l'interval i mòdul seleccionats. Es 
pot donar el cas que els resultats obtinguts no coincideixen amb la realitat i per 
aquest motiu s'informa amb aquest missatge.

• “Descripció del Mòdul”: indica una frase que resumeix la funcionalitat del mòdul al 
que fan referència les dades visualitzades. Aquest missatge apareix quan els valors 
representats s'obtenen: únicament del CoMo o conjuntament del CoMo i la BBDD. 
En els dos casos els resultats obtinguts coincideixen amb la realitat i no es fa una 
diferenciació.
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Figura 30: Interfície Consulta de valors puntuals en format gràfic.

Figura 31: Interfície Llegenda en format gràfic amb dades únicament de la BBDD.

Figura 32: Interfície Llegenda en format gràfic amb dades 

únicament del CoMo.



4.2.2: Modul Html
Aquest component permet a tots els usuaris, registrats i no registrats, visualitzar les dades, 

generades pel Sistema  CoMo, dels mòduls que tenen implementat el format  sidebox,  basat en 
html. El resultat es representa en forma de la taula on: 

• Cada columna representa un tipus de valor o variable 

• Cada fila representa un moment concret o instant dintre del interval seleccionat. 

De la mateixa manera que en el format gràfic, cada un dels mòduls es carrega en una 
pestanya diferent del panell.

4.2.3: Localització d'IPs
Quan en la representació de les dades en el format Html hi ha algun tipus de dada, es a dir, 

columna, en format IP es localitza cada grup d'IPs diferents en un mapa. La seva precisió es a  
nivell de país. 

Cada columna en format IP es representa amb el seu corresponent mapa, es a dir, per 
cada columna es genera el seu mapa de localització corresponent. El nom de cada pestanya del 
panell identifica els diferents mapes generats. El format del nom de la pestanya es el següent: 
nom_modul + nom_columna. Amb aquest format l'usuari pot saber el mòdul i paràmetre al que 
correspon cada un dels mapes.

Per representar la localització d'aquestes IPs s'utilitzen diferents tonalitats, com més fosca 
es la zona més IPs  estan localitzades en aquella zona. Si situem el ratolí damunt d'una zona en la 
que hi ha localitzada alguna IP ens indica el nom del país i el seu número d'IPs corresponents.

Per exemple, en la següent figura podem observar la representació de les dades de la 
columna “Destination IP” del mòdul “topaddr” (nom de la pestanya: nom_modul + nom_columna). 
Hem situat el cursos damunt del Regne Unit i ens apareix una missatge que ens informa que hi ha 
4 IPs localitzades en aquest país.
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Figura 33: Interfície. Representació dels valors d'un mòdul en format Html.



En la part inferior de cada mapa es pot observar una etiqueta on apareix el valor mínim i el 
valor màxim de localitzacions d'IPs per països, amb la seva tonalitat de color corresponent. 

En el cas que hi ha hagi alguna grup d'IPs del que no s'ha pogut obtenir la seva localització 
apareix en la part inferior esquerra un botó que serveix a l'usuari per visualitzar aquest llistat.
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Figura 34: Interfície. Localització d'IPs

Figura 35: Interfície. IPs no localitzades



4.3: Interfície gràfica CoMoLive per a resultats no interpretats
En aquest apartat s'exposen amb més detall el funcionament i aparença dels components 

de CoMoLive que forment part exclusivament de CoMoLive per a resultats no interpretats. Aquests 
resultats es mostren al usuari en el mateix format obtingut: del Sistema CoMo o de la BBDD, en 
funció  del  mode  de  funcionament seleccionat.  L'usuari  també  disposar  de  la  possibilitat  de 
descarregar el resultat en un fitxer comprimit. 

CoMoLive per a resultats no interpretats està pensat per a desenvolupadors o usuaris que 
vulguin treballar directament amb les dades que genera el sistema  CoMo. Ja que els resultats 
sense interpretar poden ser, per un usuari normal, difícils de comprendre. 

L'aparença general d'aquest apartat és mostra en la següent figura:

PFC – CoMoLive 35

Figura 36: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats.



A diferència de l'aplicació  CoMoLive per a resultats interpretats, aquesta subaplicació no 
està pensada per treballar amb les dades obtingudes conjuntament del sistema  CoMo i  de la 
BBDD. Ja què el seu objectiu és visualitzar les dades de la  BBDD o les que genera el Sistema 
CoMo corresponents a una consulta. Les diferencies entre els dos modes de funcionament (o font 
d'on obté les dades el CoMoLive) són les següents.

Mode Formats/Modul   Representació dades

TCOMO Tots Igual que el Sistema CoMo

TBBDD Igual que el CoMoLive per a resultats 
interpretats

XML en forma de taula

On:

• Mode: Es el mode de funcionament seleccionat per l'aplicació.

• TCOMO: Treballa amb les dades generades pel sistema CoMo.

• TBBDD: Treballa amb les dades emmagatzemades en la BBDD.

• Formats/Modul: Són els formats que es poden visualitzar de cada mòdul CoMo:

• Tots: Són tots els formats que suporta un mòdul CoMo.

• Igual  que  el  CoMoLive  per  a  resultats  interpretats:  Són  els  mateixos 
formats que utilitza  CoMoLive per a resultats interpretats.  Ja que són els 
únics que estan guardats en la BBDD.

• Representació dades: Aparença de les dades mostrades al usuari:

• Igual  que el  Sistema  CoMo:  És  la  mateixa  aparença en què retorna el 
Sistema CoMo les dades. Pot haver-hi formats que no siguin representables. 
En aquests casos es dona l'opció a l'usuari de descarregar les dades o de 
visualitzar-les en l'aplicació que escolleixi (figura 38).

• XML: Es el  Llenguatge de Marques eXtensible utilitzat per representar les 
dades emmagatzemades a la BBDD. Cada XML te associat el seu XSL per 
mostrar-lo  a  l'usuari  en  una  aparença  més  estructurada  i  comprensible. 
Concretament CoMolive utilitza l'aparença d'una taula, per posar èmfasi en 
què s'estan visualitzant  les dades emmagatzemades en la  BBDD. (figura 
37).

Els components exclusius del  CoMoLive per a resultats no interpretat i  que veurem en 
aquest apartat són:

• Visualització de les dades d'un Mòdul  

• Descàrrega de les dades d'un Mòdul  
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4.3.1: Visualització de les dades d'un Mòdul
Aquest component de l'aplicació permet a l'usuari visualitzar els resultats obtinguts d'una 

consulta al sistema CoMo o la BBDD. 

Tots  els  mòduls  disponibles  estan  representats  per  una  pestanya,  cada  una  d'elles 
correspon al panell on hi figura el resultat corresponent a la consulta a aquell mòdul CoMo. 

La següent figura correspon a la visualització de les dades en el mode de funcionament 
TBBDD. 

La següent figura correspon a la visualització de les dades en el mode de funcionament 
TCOMO.

Tal i com s'ha comentat anteriorment quan s'utilitza el mode de funcionament TCOMO, hi 
ha  resultats  en  formats  que  no  es  poden  representar.  En  aquest  cas  el  navegador  dóna  la 
possibilitat de descarregar-los o d'obrir-los amb una aplicació especifica.

PFC – CoMoLive 37

Figura 37: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats (TBBDD).

Figura 38: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats (TCOMO).



4.3.2: Descàrrega de les dades d'un Mòdul
Aquest component de l'aplicació permet als usuaris descarregar, en un fitxer comprimit, el 

resultats obtinguts en les consultes als diferents mòduls del Sistema  CoMo. Per fer-ho, s'ha de 
clicar  sobre  el  botó  “Donwload”  situat  en  la  part  infererior  de  les  dades.  El  fitxer  comprimit 
descarregat conté el mateix contingut que l'usuari  visualitza a traves del  CoMoLive. El nom del 
fitxer  té  la  següent  estructura:  nom_mòdul  –  inici_interval_consulta  –  fi_interval_consulta  – 
format.gz 
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Figura 39: Interfície. CoMoLive per a resultats no interpretats (Format no representable)

Figura 40: Interfície CoMoLive per a resultats no 

interpretats - Descàrrega d'un resultat.



4.4: Missatge d'Error
L'aplicació CoMoLive mostra un missatge d'error en els següents casos: 

• Quan un usuari realitza una consulta amb un interval en el que no hi ha cap dada 
disponible. 

• Quan l'aplicació detecta algun problema que impedeix el correcte funcionament de 
l'aplicació (El Sistema CoMo no s'està executant, falla la connexió amb la bases de 
dades, ...)

Aquest missatge sempre consta d'una imatge (Signe admiració encerclat) i, en la seva part 
inferior, un missatge per informar del problema detectat.  Al final d'aquest missatge hi ha un codi 
per identificar-lo dins del codi implementat pel desenvolupador.
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Figura 41: Interfície. Missatge d'error.



5. Arquitectura Client - Servidor de CoMoLive
Per implementar la segona versió del CoMoLive s'ha utilitzat l'entorn de desenvolupament 

per crear aplicacions web,  Google Web Toolkit  (GWT).  En la seva implementació s'ha utilitzat 
l'arquitectura Client-Servidor. 

Hi ha la possibilitat de desenvolupar aplicacions en les que no sigui necessari la figura del 
Servidor, però no és el cas de CoMoLive. La interfície gràfica del CoMoLive correspon al Client de 
l'Arquitectura i l'utilitza l'usuari per fer consultes al Sistema CoMo i visualitzar-ne els resultats. Però 
realment no existeix una comunicació directa entre el Client i el sistema  CoMo. Entre les dues 
parts hi ha el Servidor, encarregat de: 

• Rebre les peticions del Client 

• Consultar les dades corresponents al sistema CoMo i/o BBDD. 

• Esperar rebre la resposta per part del sistema CoMo i/o BBDD

• Processar la resposta.

• Retornar el resultat al Client. 

A continuació hi ha un petit esquema que mostra aquesta arquitectura:

5.1: Peticions a Procediments Remots (RPC)
GWT permet realitzar peticions al Servidor, aquestes peticions s'anomenen RPC (Remote 

Procedure Calls – Peticions a Procediments Remots). Les RPC estan basades en l'arquitectura de 
Servlets Java  amb  algunes  petites  diferències.  Una  altra  característica  important  es  la  seva 
asincronia. El client quan realitza una consulta no espera la resposta bloquejant la interfície gràfica 
amb la que interacciona l'usuari. Aquest fet proporciona a l'aplicació web:

• Un comportament més dinàmic 

• Evita bloquejos fins que aquesta no rep la resposta  

• No es torna a carregar tot el seu contingut. Només la part necessària corresponent 
a la resposta rebuda. 
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Figura 42: Client-Servidor. Arquitectura CoMoLive.



Per tant en CoMoLive quan l'usuari fa una consulta, l'aplicació continua estan utilitzable i 
quan es rep la resposta només s'actualitza la part necessària del resultat.

A continuació es pot observar el flux que segueix una aplicació web tradicional vs una 
aplicació GWT: 

RPC permet: 

• Facilitar l'intercanvi d'objectes Java entre el Client i el Servidor a través d'HTTP. 

• El codi del costat del Servidor cridat des del Client s'acostuma a anomenar Servei. 

• La  implementació  d'un  Servei  RPC  de  GWT es  basa,  com  s'ha  comentat 
anteriorment, en l'arquitectura Servlet de Java. 

• En el codi del client es fa servir una sèrie de classes  per realitzar crides al Servei, 
generades automàticament quan es crea. 

• GWT s'encarrega de la serialització dels objectes Java. Tant dels arguments quan 
es fa la crida Client-Servidor com en la resposta Servidor-Client.
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Figura 43: Client-Servidor. Web tradicional VS aplicació GWT.



5.1.1: Components Java del RPC
La crida a procediments que s'executen en servidors remots es basa en els següents tres 

elements:

• El Servei que s'executa en el Servidor (El procediment que crida el Client)

• El del Client que invoca el servei.

• Les dades (Objectes Java) que s'intercanvien durant la consulta/resposta. Aquestes 
dades les pot serialitzar tant el Client com el Servidor.

En la següent figura es pot observar la interrelació d'aquests elements:

Per definir una estructura RPC s'han de realitzar les següents tres tasques:

• Definir una interfície (CallService) per al servei que s'estén de RemoteService i on 
s'enumeren tots els mètodes del seu RPC.

• Crear una classe (CallServiceImpl) que s'estén RemoteServiceServlet i implementa 
la interfície que s'ha creat anteriorment.

• Definir una interfície asíncrona (CallServiceAsync) al Servei per ser cridat des del 
codi del costat del client.

S'ha de tenir  en compte que cada implementació  del  servei  és en última instància un 
servlet,  però  en  lloc  d'estendre  HttpServlet,  s'estén  RemoteServiceServlet.  Aquest  manipula 
automàticament la serialització de les dades que es passen entre el client i el servidor.
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Figura 44: Client-Servidor. Components RPC.



5.1.2: Exemple RPC del CoMoLive
A continuació, i per a que serveixi d'exemple, hi ha una part del codi d'un dels Serveis RPC 

que s'utilitzen en l'aplicació CoMoLive:

• CallService:

package com.GWT.CoMoLive.client;

import com.google.GWT.user.client.rpc.RemoteService;
...
@RemoteServiceRelativePath("call")
public interface CallService extends RemoteService {

ModulCoMo[] getInitReq();
String getModul(ModulCoMo modul, String IdServer);

....}

• CallServiceAsync:

package com.GWT.CoMoLive.client;

import com.google.GWT.user.client.rpc.AsyncCallback;

public interface CallServiceAsync {
void getInitReq(AsyncCallback<ModulCoMo[]> callback);
void getModul(ModulCoMo modul, String idServer, 

    AsyncCallback<String> callback);
...}

• CallServiceImpl:

package com.GWT.CoMoLive.server;

import com.google.GWT.user.server.rpc.RemoteServiceServlet;
...

public class CallServiceImpl extends RemoteServiceServlet implements CallService {
public ModulCoMo[] getInitReq() {Implementació de la funció ...}
public String getModul(ModulCoMo modul, String idServer) {Implementació de la  
funció ...}

...}

PFC – CoMoLive 43



• Classe que crida un procediment remot:

package com.GWT.CoMoLive.client;

import com.google.GWT.user.client.rpc.AsyncCallback;

public class Application extends Logic{
private final CallServiceAsync callService = GWT.create(CallService.class);
...

callService.getInitReq(new AsyncCallback<ModulCoMo[]>() {
public void onFailure(Throwable caught) {

setShowError("Error");
...

}
 

public void onSuccess(ModulCoMo[] result) {
moduls = result;
...

}};
...

5.2: Transferència de dades Client – Servidor mitjançant XMLs
El Servidor quan crea una resposta en la que hi han dades generades pel sistema CoMo 

utilitza una sèrie d'XMLs. Per transmetre-les al  Client  d'una forma més esquemàtica i  fàcil  de 
parsejar. 

XML  és  un  llenguatge  extensible,  d'etiquetes,  desenvolupat  pel  World  Wide  Web 
Consortium (W3C). No és un llenguatge en particular, sinó una manera de definir llenguatges per a 
diferents necessitats. En el cas de CoMoLive es tracta d'un llenguatge per a que Client i Servidor 
sàpiguen com estan organitzades les dades i quin és el seu contingut. A més a més, XML, es 
proposa com un estàndard per a l'intercanvi d'informació estructurada entre diferents plataformes. 
Es pot utilitzar per a BBDD, editors de text, fulls de càlcul, ... 

Per aquest fet s'ha escollit aquest format per a l'intercanvi de possibles grans volum de 
dades entre el Servidor i el Client. D'aquesta manera es podria utilitzar les dades generades pel 
Servidor en altres entorns. 

La creació d'aquests XMLs s'adapta al format de les dades generades pel Sistema CoMo. 
Es a dir, primer es parseja i interpreta el significat de les dades generades pel sistema CoMo i 
després es crea l'XML on s'hi reflecteix el seu contingut i estructura. 

Podem destacar, per la seva importància dins de l'aplicació, els següents XML's:

• XML Graph  : dades en format gràfic.

• XML Html  : dades en format Html.

• XML Map  : dades de localització d'IPs.

A continuació s'exposen cadascun d'aquests XMLs.
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5.2.1: XML Graph 
Conté les dades de les respostes a consultes a mòduls CoMo en format gràfic. Aquestes 

dades les utilitza el Client,  es a dir  la interfície web, per generar un gràfic dinàmic on l'usuari 
visualitza el resultat.

<modul>
<header>

<modulName>traffic</modulName>
<interval>23/09/2008 11:47:33 – 13/10/2011 12:47:33</interval>
<format>gnuplot</format>
<colum>

<desc>Mbps</desc>
<useData>1:2</useData>

</colum>
<colum>

<desc>Packets/sec</desc>
<useData>1:3</useData>

</colum>
</header>
<values>

<v>1291115227 0.000000 1</v>
<v>1291115232 0.000000 37</v>

...
</values>

</modul>

On el significat de cada etiqueta és el següent:

• <modul>: Arrel.

• <header>:  Capçalera  que  conté  informació  relativa  al  mòdul  i  les  dades  que 
retorna.

• <modulName>: Nom del mòdul

• <interval>:  Temps d'inici i final de la consulta feta al mòdul.

• <format>: Format en que ens retorna les dades el mòdul.

• <colum>: Conté informació de les diferents columnes o camps de les dades 
que retorna el mòdul CoMo. 

• <desc>: Nom del camp o de la columna.

• <useData>:  Número  de  columna  al  que  fa  referencia  l'etiqueta 
<desc>. Aquest camp es una herència del format gnuplot, en el que 
per  pintar  les  diferents  línies  de  les  gràfiques  s'indica  quines 
columnes hi estan implicades. Pex: 1:3 significa que en el eix de les 
X hi  ha la  primera columna (temps)  i  en  el  eix  de les Y hi  ha la 
columna 3 (camp concret).

• <values>: conté tots els valors que retorna una consulta al mòdul <modulName> 
durant el període <interval>.

• <v>: Valor corresponent a un moment concret en l'interval de la consulta.
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5.2.2:  XML Html
Conté les dades de les respostes a consultes a mòduls  CoMo en format Html. Aquestes 

dades les utilitza la part Client, es a dir la interfície web, per generar una taula on l'usuari visualitza 
el resultat.

<modul>
<header>

<modulName>topports</modulName>
<format>pretty</format>
<colum>

<desc>Port</desc>
</colum>
<colum>

<desc>Name</desc>
</colum>
<colum>

<desc>Bytes</desc>
</colum>
<colum>

<desc>Packets</desc>
</colum>

</header>
<values>

<v>Tue Nov 30 03:07:05 2010 53/udp Unknown 123 2 </v>
<v>Tue Nov 30 03:07:05 2010 36717/udp Unknown 64 1 </v>
<v>Tue Nov 30 03:07:10 2010 80/tcp Unknown 20127 60 </v>

...
</values>

</modul>

On el significat de cada etiqueta és el mateix que el del XML Graph. La única diferencia 
d'aquest XML amb l'anterior és que aquí l'etiqueta <colum> no te el fill  <useData>, ja que no és 
necessària  en  aquest  format.  S'ha  conservat  la  mateixa  estructura  per  intentar  buscar  un 
estàndard per a tots els formats.

5.2.3: XML Map
 Conté les dades necessàries per generar un mapa amb la localització d'una columna en 

format IP. 

La localització d'aquestes IPs s'obté del programa InetAddressLocator,  que proporciona 
una llibreria  Java utilitzada per l'aplicació  CoMoLive.  S'ha escollit  aquest  programa perquè  és 
programari lliure, i per tant es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència pública 
general de GNU. La seva versió es la 2.20.

Per generar aquest XML s'agrupa les IPs iguals i després es localitza cada grup i s'agrupen 
per país.
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<countryMap>
<header>

<modulName>topaddr</modulName>
<mapName>topaddr Destination IP</mapName>

</header>
<values>

<v>
<id>FR</id>
<name>France</name>
<num>35</num>

</v>
<v>

<id>CAT</id>
<name>Catalunya</name>
<num>987</num>

</v>
</values>
<ErrorIP>92.123.78.72-224.0.0.251-74.125.230.91-</ErrorIP>

</countryMap>

On el significat de cada etiqueta és el següent:

• <countryMap>: Arrel.

• <header>: Capçalera del mapa de localització d'IPs. 

• <modulName>: Nom del mòdul CoMo al que pertanyen les IPs.

• <mapName>: Nom del mapa en el que  es mostrarà la seva localització. El 
format d'aquest nom és: Nom mòdul CoMo + Nom del camp en format IP.

• <values>: Conté la localització de les diferents IPs que s'ha localitzat.

• <v>: Conté tota la informació necessària per localitzar les IPs per país.

• <id>: Codi del país en el que està localitzada una o més IPs.

• <name>: Nom del país en el que està localitzada una o més IPs.

• <num>: Número d'ocurrències d'IPs localitzades en el país anomenat 
<name>.

• <ErrorIp>:  Conté  el  llistat  d'IPs  que  no  s'han  pogut  localitzar.  L'usuari  té  la 
possibilitat de saber quines són.
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5.3: Components de GWT
Els components principals de GWT són:

• GWT Java-to-Javascript Compiler: la funció d'aquest component és traduir el codi 
desenvolupat en Java al llenguatge Javascript. 

• Hosted Web Browser: aquest component executa l'aplicació Java sense traduir-la 
a Javascript, en mode host s'utilitza la màquina virtual de Java. 

• JRE Emulation Library: conté les biblioteques més importants de les classes de 
Java: 

• java.lang on es troben les classes fonamentals per a poder programar en 
Java. 

• Subconjunt de les classes del paquet java.util. 

• GWT Web UI Class Library: conté un conjunt d'elements d'interfície d'usuari que 
permet la creació d'objectes tals com textos, caixes de text, imatges i botons. 
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6. Base de Dades del CoMoLive
Tal  i  com  s'ha  explicat  en  l'apartat  de  Modes  de  funcionament  de    CoMoLive  ,  aquest 

disposa de l'opció de treballar utilitzant una Base de dades (BBDD). Concretament s'utilitza la 
versió  "PostgreSQL 8.4.11 on i686-pc-linux-gnu,  compiled by GCC gcc-4.5.real  (Ubuntu/Linaro  
4.5.2-8ubuntu4) 4.5.2, 32-bit".  

PostgreSQL es  un sistema de gestió  de BBDD relacional  orientada a objectes  i  lliure, 
publicat sota la llicencia BSD. S'ha escollit aquest sistema principalment perquè:

• És lliure i de codi obert. Per tant segueix la mateixa filosofia que el sistema CoMo, 
aplicació en la que es basa CoMoLive. 

• És un potent motor de base de dades, que té prestacions i funcionalitats equivalents 
a molts gestors de BBDD. És més complert que  MySQL ja que permet mètodes 
d'emmagatzematge, restriccions d'integritat, vistes, etc. Encara que en les últimes 
versions de MySQL s'han fet grans avenços en aquest sentit.

Per a que CoMoLive s'executi utilitzant la BBDD s'ha de configurar el fitxer de paràmetres 
assignant  el  valor  TBBDD o  TCOMOBBDD al  paràmetre  RUNTYPE.  Recordem  el  significat 
d'aquestes dues opcions:

• TCOMOBBDD:  Tipus  CoMo +  BBDD,  treballa  conjuntament  amb les  dades  del 
Sistema CoMo i de la BBDDD, les que no estan a la BBDD s'obtenen del Sistema 
CoMo i es guarden a la BBDD. 

• TBBDD:  Tipus BBDD, només treballa amb les dades que retorna la BBDD. 

En els propers apartats es detallarà més concretament els elements de la BBDD que s'han 
creat i les transaccions que s'han utilitzat per inserir, consultar o eliminar-ne el contingut.

6.1: Descripció de les taules de la BBDD
En aquest apartat es descriu la funcionalitat, finalitat i atributs de les taules. En aquest punt 

encara  no  es  tenen  en  compte  les  relacions  entre  les  diferents  taules  ni  tampoc  les  seves 
restriccions o d'altres aspectes que no siguin purament descriptius. Aquests aspectes més tècnics 
es veuran en els propers apartats.

Les Taules que utilitza l'aplicació CoMoLive són les següents:

• Modul: Mòduls CoMo.

• Info: Dades generades pel Sistema CoMo com a resposta a una consulta.

• Query: Consultes realitzades al Sistema CoMo.

• Server: Servidors en els que estan disponibles els diferents Sistemes CoMo.

• User: Usuaris de CoMoLive

• Session: Sessions dels Usuaris de CoMoLive.

A continuació  es  detallen  cadascuna  d'aquestes  taules,  els  seus  atributs  i  per  a  que 
s'utilitzen en CoMoLive.
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6.1.1: Modul
La taula Modul, tal com indica el seu nom, fa referencia als diferents mòduls  CoMo que 

s'estan executant en el sistema CoMo. D'aquests mòduls es guarda tota la informació necessària 
per identificar-los i els paràmetres per a que l'usuari pugui fer-li consultes. Recordar que els valors 
d'aquests paràmetres no els defineix el propi CoMoLive, sinó que els obté del sistema CoMo. 

Els  camps exclusius de la taula Mòdul són:

• IdModul: Identificador del mòdul CoMo.

• Name: Nom del mòdul CoMo.

• Formats: Formats que suporta. Els formats venen definits pel propi mòdul CoMo i 
són les diferents maneres de generar resultats de que disposa el mòdul. Exemple 
de formats d'un mòdul CoMo: gnuplot, sidebox, html, pretty, CoMo, pcap, ... 

6.1.2: Info
La taula Info fa referència a les dades obtingudes de les consultes als diferents mòduls 

CoMo. Concretament, cada registre d'aquesta taula conté les dades corresponents a un moment 
en concret o timestamp dins de l'interval de la consulta. Aquesta taula és amb diferència la que 
conté més volum d'informació.

Els camps exclusius de la taula Info són:

• IdInfo: Identificador de les dades obtingudes en un timestamp concret en realitzar 
una consulta a un mòdul CoMo.

• Format: Format en el que s'han obtingut les dades, aquest format ha de ser un dels 
que suporta el mòdul CoMo del que s'han obtingut les dades.

• Time: Moment concret o timestamp al que corresponent les dades obtingudes.

• Result:  Dades  obtingudes,  en  un  moment  concret,  d'un  Mòdul  i  en  el  format 
corresponent.  En  aquest  camp és  on  es  guarda tots  els  resultats  obtinguts  del 
sistema CoMo.

6.1.3: Query
Aquesta taula serveix per emmagatzemar les consultes o querys que realitzen els usuaris 

al sistema CoMo. Per tant, el que realment està guardant aquesta taula són els intervals de temps, 
corresponents a un mòdul i un format especific, en els que hi ha el resultat generat pel sistema 
CoMo emmagatzemat en la BBDD. És a dir,  CoMoLive utilitzarà aquesta taula per saber quines 
dades hi ha emmagatzemades a la BBDD i no cal que les a obtengui del  CoMo, en un interval 
concret. Per tant, en aquesta taula no si guarda cap dada del resultat obtingut. Com s'ha explicat  
en apartats anteriors, cal recordar que les dades que no estan en la BBDD i s'obtenen del Sistema 
CoMo, es guarden a la BBDD i a partir d'aquell moment CoMoLive les obté de la BBDD i no del 
Sistema CoMo. 

Per exemple:

• Situació inicial: (Abans que un usuari realitzi una consulta)

• Intervals amb dades a la BBDD:    

• 10:00-10:30

• 11:00-12:00

• 16:15-16:20
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• Un usuari fa una query amb l'interval 10:00-10:15 (Totes les dades a la BBDD)

• Intervals amb dades a la BBDD: No varia

• Un usuari fa una query amb l'interval 09:00-10:15 (Ampliació inferior interval)

• 9:00-10:00 -> S'obtenen dades del sistema CoMo i es guarden a la  BBDD.

• Intervals amb dades:    

• 09:00-10:30

• 11:00-12:00

• 16:15-16:20

• Un usuari fa una query amb l'interval 09:15-12:00 (Unió d'intervals)

• 10:30-11:00 -> S'obtenen dades del sistema CoMo i es guarden a la  BBDD.

• Intervals amb dades:    

• 09:00-12:00

• 16:15-16:20

• Un usuari fa una query amb l'interval 10:00-13:00 (Ampliació superior interval)

• 12:00-13:00 -> S'obtenen dades del sistema CoMo i es guarden a la  BBDD.

• Intervals amb dades:

• 09:00-13:00

• 16:15-16:20

• Un usuari fa una query amb l'interval 14:30-15:30 (Nou interval)

• 14:30-15:30 -> S'obtenen dades del sistema CoMo i es guarden a la  BBDD.

• Intervals amb dades:

• 09:00-13:00

• 14:30-15:30

• 16:15-16:20

Els camps exclusius de la taula Query són:

• IdQuery: Identificador de l'interval de les consultes als mòduls CoMo de les quals la 
BBDD disposa del resultat.

• StartD: Temps inicial de l'interval.

• EndD: Temps final de l'interval.

• Format: Format de les dades obtingudes d'un mòdul CoMo durant un interval.
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• HeadInfo: Capçalera de les dades obtingudes d'un mòdul CoMo durant un interval. 
Aquesta informació s'emmagatzemada en aquest camp i en aquesta taula perquè el 
sistema  CoMo retorna una capçalera per a cada consulta que realitza un usuari. 
Quan  es  fa  la  unió  de  dos  intervals  es  conserva  la  capçalera  corresponent  al 
interval més nou afegit a la BBDD.

6.1.4: Server
La taula Server s'utilitza per emmagatzemar els diferents servidors, anomenats Servidors 

CoMo, en els que s'està executant un Sistema CoMo. L'usuari pot seleccionar-lo al realitzar una 
consulta. Tal i com s'ha explicat en l'apartat de la interfície gràfica del CoMoLive, l'usuari per poder 
seleccionar un Servidor CoMo en concret te l'opció de fer-ho amb un desplegable o utilitzant un 
mapa on apareix la seva localització. Per aquest motiu haurem de saber la seva latitud i longitud. 

Els camps exclusius de la taula Server són:

• IdServer:  Identificador del Servidor CoMo.

• Name: Nom del Servidor CoMo. És el nom que visualitza l'usuari per identificar el 
Servidor CoMo.

• Host: IP o Url del Servidor CoMo. 

• Port: Port de consulta CoMo. Número de port TCP que utilitza el proces de consulta 
al sistema CoMo per acceptar noves sol·licituds dels usuaris.

• Latitude:  Latitud  del  Servidor  CoMo.  Aquesta  latitud  s'utilitza  per  poder  situar, 
juntament amb la seva longitud, el Servidor CoMo sobre el mapa. D'aquesta forma 
l'usuari el pot seleccionar en funció de la seva localització. 

• Longitude: Longitud del Servidor CoMo. Aquesta longitud s'utilitza per poder situar, 
juntament amb la seva latitud, el Servidor  CoMo sobre el mapa. D'aquesta forma 
l'usuari el pot seleccionar en funció de la seva localització. 

6.1.5: User
Aquesta  taula  l'utilitza  CoMoLive per  emmagatzemar  tots  els  usuaris  registrats  i 

Administradors. 

Els camps exclusius de la taula  User són:

• IdUser: Identificador de l'Usuari de CoMoLive.

• Password: Contrasenya de l'Usuari, és la que utilitza per registrar-se. El que es 
guarda en aquest camp és la contrasenya encriptada amb l'algoritme criptogràfic 
MD5. S'utilitza aquest algoritme per seguretat. D'aquesta forma la contrasenya de 
cada usuari només la coneix el propi usuari i ni l'administrador, ni qualsevol usuari 
que  accedeixi  a  la  BBDD  pot  saber  el  seu  valor.  Però  l'administrador  te  la 
possibilitat de canviar-la introduint el nou valor. Un cop canviada torna a aparèixer la 
nova contrasenya encriptada.

• Type: Tipus d'usuari. Existeixen tres tipus d'usuari:

• REG  : Usuari registrat i que pot accedir a CoMoLive.

• ADM  : Usuari administrador de CoMoLive.
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• PBL  :  Usuari  deshabilitat.  És  a  dir  està  registrat,  però  no  pot  accedir  a 
CoMoLive. Pot servir per impedir temporalment que un usuari pugui accedir 
a l'aplicació.

• Name: Nom de l'Usuari.

• SurName: Cognom de L'Usuari.

• Description: Descripció. Camp per anotar qualsevol cosa referent al usuari. El valor 
per defecte es “new user”.

6.1.6: Session
La  taula  Session  serveix  per  emmagatzemar  les  sessions  dels  diferents  usuaris.  Una 

sessió és el període de temps d'activitat que un usuari (amb una única direcció IP) pot utilitzar el  
CoMoLive. Un usuari pot tornar a entrar a CoMoLive i es considerarà la mateixa sessió d'usuari, 
sempre que l'usuari entri dins del període de temps determinat per cada sessió. 

Els camps exclusius de la taula  Session són:

• IdSession: Identificador de la Sessió d'un usuari de CoMoLive.

• ExpiredDate: Temps en que expirarà la sessió d'un usuari CoMoLive.

6.2: Disseny del Model Lògic (Model Entitat-Relació)
En aquest apartat es mostra el disseny del diagrama per visualitzar les relacions entre les 

diferents entitats o taules que formen part de la BBDD. Els atributs de cada taula no estan indicats 
ja que els hem vist en l'apartat anterior. 

El Model Entitat-Relació de la BBDD que utilitza el CoMoLive és el següent:
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Una possible interpretació d'aquest diagrama seria la següent:

• Un Mòdul  CoMo està instal·lat en un Server (Servdior  CoMo) i en un Server s'hi 
poden instal·lar més d'un Mòdul. Concretament és el Sistema CoMo, qui conté els 
mòduls, el que està instal·lat en un Server.

• Cada Query que s'executa està dirigida a un Mòdul CoMo en concret i un mòdul pot 
executar més d'una Query. Es a dir, quan un usuari realitza una consulta, o fa sobre 
un mòdul, però un mòdul pot rebre moltes consultes. Pot haver-hi mòduls que no 
tinguin cap query.

• Les dades (Info) que retorna un Mòdul CoMo provenen d'un únic mòdul, en canvi un 
mòdul pot retornar moltes dades de diferents consultes. Pot haver-hi mòduls que no 
tingui cap dada.

• Un usuari, quan accedeix a  CoMoLive, se li associa una sessió i una sessió esta 
associada a un únic usuari. Pot haver-hi usuaris que no tingui cap sessió iniciada.

6.3: Traducció del Model Entitat-Relació al Model Relacional 
A partir  del  model  Entitat-Relació  anterior  s'obté  el  Model  Relacional  que es  mostra  a 

continuació on es poden observar, les entitats i les seves relacions. 

El Model Relacional de la BBDD de CoMoLive és el següent:

Una possible interpretació d'aquest model seria la següent:

• IdServer es la clau primària de la taula server, això significa que aquest valor ha de 
ser únic i no pot contenir valors nuls.

• La clau primaria de la taula Modul està formada pels camps IdModul+IdServer on 
IdServer es al mateix temps clau forana i que correspon a la clau primària de la 
taula  Server.  Això  significa  que  hi  pot  haver  el  mateix  mòdul  executant-se  en 
diferents servidors.

• IdInfo és la clau primaria de la taula Info. IdModul es clau forana, no pot contenir 
valors nuls i correspon a la clau primaria de la taula Modul.

• La taula Query té com a clau primària IdQuery. Com a clau forana IdModul, que 
correspon a la clau primària de la taula Modul i no pot contenir valors nuls.

• La taula User té com a clau primària IdUser.

• La taula Session té IdSession com a clau primària. La seva clau forana és IdUser, 
que corresponent a la clau primària de la taula User i no pot contenir valors nuls.
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6.4: Connexió de CoMoLive amb la BBDD
En aquest apartat s'explica breument com es realitza la connexió de l'aplicació CoMoLive 

amb la BBDD PostgreSQL i els paràmetres necessaris. 

Els aspectes més importants són:

• Disposar  de  la  BBDD  funcionant  correctament  per  emmagatzemar  les  dades 
necessàries i  executar les sentencies adequades.

• Disposar del  JDBC Driver per  PostgreSQL,  que s'agrega a l'aplicació  CoMoLive. 
Concretament el driver que utilitza CoMoLive es el "postgresql-jdbc3-8.4.jar".

• Utilitzar  el  paquet  "java.sql.*"  per  interactuar amb la BBDD i  poder  executar  les 
sentencies necessàries.

• Amb tot això configurat correctament es realitza la connexió entre  CoMoLive i la 
BBDD.  En  aquesta  configuració  s'utilitzen  uns  sèrie  de  paràmetres  descrits  a 
continuació. Aquests paràmetres es poden modificar en el fitxer de paràmetres de 
l'aplicació "CoMoLive.propierties":

• URL de connexió a la BBDD: 

BBDD_USE_DRIVER://BBDD_SERVER:BBDD_PORT/BBDD_NAME

• Usuari i contrasenya de la BBDD:

BBDD_USER
BBDD_PSWD

On:

• BBDD_USE_DRIVER: Driver que utilitza. Concretament "jdbc:postgresql".

• BBDD_SERVER: Host del Servidor de la BBDD. Concretament "localhost".

• BBDD_PORT: Port del Servidor de la BBDD. Concretament "5432".

• BBDD_NAME: Nom de la BBDD. Concretament "CoMo".

• BBDD_USER: Usuari de la BBDD. Concretament "postgres"

• BBDD_PSWD:  Contrasenya  del  usuari  de  la  BBDD.  Concretament 
"postgres"

6.5: Sentencies DDL
El  Llenguatge  de  Definició  de  Dades  (DDL-  Data  Definition  Language)  permet  definir 

l'estructura que emmagatzemarà les dades en la BBDD. Aquest llenguatge s'utilitza per generar 
les sentències de creació de pròpia BBDD i de les taules que utilitza CoMoLive. 

A continuació es detallen aquestes sentencies DDL, acompanyades d'una breu descripció 
que explica per a què s'utilitzen. 

S'ha de tenir en compte que l'estructura de les taules de la BBDD la crea automàticament 
el propi  CoMoLive des de zero. Es a dir, quan s'executa l'aplicació comprova si existeixen les 
taules,  en  cas  contrari  les  crea.  D'aquesta  manera  es  facilita  la  seva  implantació  i  s'eviten 
problemes en la definició de l'estructura necessària.
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6.5.1: Creació de la BBDD
Aquesta sentència no l'executa el  CoMoLive, ja que quan es realitza la connexió amb la 

BBDD, s'ha d'indicar el nom de la BBDD. 

La sentència que s'executa en la creació de la BBDD és la següent:
CREATE DATABASE "CoMo"
WITH OWNER = postgres

       ENCODING = 'UTF8'
       TABLESPACE = pg_default
       LC_COLLATE = 'en_US.utf8'
       LC_CTYPE = 'en_US.utf8'
       CONNECTION LIMIT = -1;

6.5.2: Creació de taules
Anteriorment ja s'ha comentat que al executar CoMoLive comprova si estan creades totes 

les  taules  necessàries.  Si  n'hi  ha  alguna  que  no  existeix  en  la  BBDD es  crea.  Normalment 
aquestes taules es creen quan s'executa  CoMoLive per primera vegada, o sempre que s'hagi 
eliminat alguna de les taules. 

Les sentencies que s'utilitzen en la creació de les taules són les següents: 

• Creacio de la taula Server:
CREATE TABLE "Server"("IdServer" character(50) NOT NULL, "Name" 
character(50) NOT NULL, "Host" character(50) NOT NULL, "Port" 
character(10) NOT NULL,CONSTRAINT "Server_pkey" PRIMARY KEY 
("IdServer"),CONSTRAINT Server_Unic UNIQUE ("Host", "Port")); 

• Creació de la taula Modul:
CREATE TABLE "Modul"("IdModul" character(50) NOT NULL, "Name" 
character(50) NOT NULL, "Formats" character(50)[], "IdServer" 
character(50) NOT NULL,CONSTRAINT "Modul_pkey" PRIMARY KEY ("IdModul", 
"IdServer"),Foreign Key ("IdServer") references "Server"("IdServer") ON 
UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);

• Creació de la taula Query:
CREATE TABLE "Info"("IdInfo" serial NOT NULL PRIMARY KEY,  "Format" 
character(50) NOT NULL, "Time" TIMESTAMP NOT NULL, "Result" character(500) 
NOT NULL, "IdModul" character(50) NOT NULL,"IdServer" character(50) NOT 
NULL,Foreign Key ("IdModul","IdServer") references "Modul"("IdModul", 
"IdServer") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);

• Creació de la taula Info:
CREATE TABLE "Info"("IdInfo" serial NOT NULL PRIMARY KEY, "Format" 
character(50) NOT NULL, "Time" TIMESTAMP NOT NULL, "Result" character(500) 
NOT NULL, "IdModul" character(50) NOT NULL,"IdServer" character(50) NOT 
NULL,Foreign Key ("IdModul","IdServer") references "Modul"("IdModul", 
"IdServer") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);

• Creació de la taula User:
CREATE TABLE "User"("IdUser" character(50) NOT NULL,"Password" 
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character(50) NOT NULL,"Type" character(50) NOT NULL,"Name" character(50) 
NOT NULL,"SurName" character(50),"Description" character(200),CONSTRAINT 
"User_pkey" PRIMARY KEY ("IdUser"));

• Creació de la taula Session:
CREATE  TABLE  "Session"("IdSession"  character(50)  NOT  NULL,"IdUser" 
character(50)  NOT  NULL,"ExpiredDate"  timestamp  without  time  zone  NOT 
NULL,CONSTRAINT "Session_pkey" PRIMARY KEY ("IdSession"));

6.6: Sentencies DML
El  Llenguatge  de  Manipulació  de  Dades  (DML -  Data  Manipulation  Language)  és  un 

llenguatge que permet realitzar tasques de consulta o manipulació de dades. 

A continuació es detallen les sentencies DDL, acompanyades d'una breu descripció que 
explica per a que s'utilitzen. S'agrupen de la següent forma:

• Insert  : Per inserir noves dades a la BBDD

• Select  : Per consultar dades existents en la BBDD.

• Update  : Per actualitzar dades existents en la BBDD.

• Delete  : Per eliminar dades existents en la BBDD.

 

6.6.1: Insert
• Inserció d'un nou compte d'usuari:

INSERT INTO "User"("IdUser", "Password", "Type", "Name", "SurName", 
"Description") VALUES ('Anna', md5('aaaaaaaa'), 'REG', 'Anna', 'Gine', 
'new user');

• Inserció d'una Sessió per un usuari:
INSERT INTO "Session"("IdSession", "IdUser", "ExpiredDate") VALUES 
('1h9ti9ceag2r8','xavi', '2014-04-15 06:48:46');

• Inserció d'un nou Server CoMo
INSERT INTO "Server"("IdServer", "Name", "Host", "Port", "Latitude", 
"Longitude") VALUES ('idServer01', 'Paris', '159.236.40.36', '44444', 
'100', '200');

• Inserció d'un nou Mòdul CoMo
INSERT INTO "Modul"("IdServer","IdModul", "Name", "Formats")VALUES 
('idServer02', 'traffic', 'traffic', '{gnuplot}');

• Inserció de les dades que retorna un Mòdul CoMo en un moment concret:
INSERT INTO "Info"( "Format", "Time", "Result", "IdModul", 
"IdServer")VALUES ('gnuplot', '2010-11-29 10:00:33', '0.000000 1', 
'traffic', 'idServer01'); 
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• Inserció d'una nova consulta (query) realitzada a un Mòdul CoMo:
INSERT INTO "Query"( "IdModul", "IdServer","StartD", "EndD", "Format", 
"HeadInfo") VALUES ('traffic', 'idServer01', TIMESTAMP 'Wed Sep 16 
00:04:04 PDT 2009' , TIMESTAMP 'Fri Sep 14 01:04:04 PDT 
2012','gnuplot','set terminal postscript eps color solid lw 1 "Helvetica" 
14;set grid;set ylabel "Mbps" textcolor lt 3;set xlabel "Time (HH:MM 
UTC)";set y2label "Packets/sec" textcolor lt 4;set y2tics nomirror;set 
ytics nomirror;set yrange [0:*];set y2range [0:*];set autoscale xfix;set 
nokey;set xdata time;set timefmt "%s";set format x "%H:%M";plot "-" using 
1:2 axis x1y1 with lines lt 3, "-" using 1:3 axis x1y2 with lines lt 4');

6.6.2: Select
• Comprovació de credencials d'un usuari: 

select "IdUser", "Type" from "User" where "Password" = md5('aaaaaaaa') and 
"IdUser" = 'xavi';

• Compovació de la Sessió:
Select "Session"."IdUser", "ExpiredDate", "Type" FROM "Session", "User" 
WHERE "IdSession" = '4ynus2qhi25j' and "Session"."IdUser"="User"."IdUser";

• Compovació de l'existencia d'un Server:
select count("IdServer") as rowcount from "Server" where "IdServer" = 
'idServer01'

• Comprovació de l'existencia d'una taula:
SELECT COUNT(*) AS ROWCOUNT FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE 
TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND TABLE_NAME = 'Modul'

• Comprovació de l'existència d'un mòdul CoMo en un Server CoMo:
select count("IdModul") as rowcount from "Modul", "Server" where "IdModul" 
= 'traffic' and 'idServer01' = "Server"."IdServer" and  "Modul"."IdServer" 
= "Server"."IdServer"; 

• Comprovació de la disponibilitat del login d'un nou usuari:
Select count("IdUser") as numIdUser from "User" where "IdUser" = 'Anna';

• Comprovació que usuari està registrat a CoMoLive:
select "IdUser", "Type" from "User" where "Password" = md5('aaaaaaaa') and 
"IdUser" = 'xavi';

• Comprovació si un usuari té ja assignada una Sessió:
Select "IdUser" from "Session" WHERE "IdUser" = 'xavi';

• Selecció d'un Server CoMo:
SELECT "IdServer", "Name", "Host", "Port"   FROM "Server" where "IdServer" 
= 'idServer01'; 
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• Selecció del nùmero total de Servers CoMo:
SELECT count("IdServer") as "NumServers" FROM "Server"; 

• Selecció de tots els Servers CoMo:
SELECT "IdServer", "Name", "Host", "Port", "Latitude", "Longitude"   FROM 
"Server" ORDER BY "Name"; 

• Selecció de tots els usuaris de CoMoLive
SELECT "IdUser", "Password", "Type", "Name", "SurName", "Description" FROM 
"User" Order By "IdUser";

• Comprovació de l'existència d'un server
Select count("IdServer") as numIdServer from "Server" where "IdServer" = 
'idserver01';

• Comprovació de l'existència de si totes les dades d'una Query estàn gurdades a la 
BBDD:
SELECT count("IdQuery") as rowcount from "Query", "Modul", "Server" where 
("StartD" <= 'Mon Apr 14 20:51:16 PDT 2012' and "EndD" >= 'Mon Apr 14 
21:51:16 PDT 2012') and "Query"."IdModul" = 'traffic' and "Format" = 
'gnuplot' and 'idServer01' = "Server"."IdServer" and  "Modul"."IdServer" = 
"Server"."IdServer" and "Modul"."IdModul" = "Query"."IdModul";

• Comprovació de l'existència de si part de les dades d'una Query estan guardades a 
la BBDD:
SELECT "IdQuery" from "Query", "Modul", "Server" where (("StartD" >= 'Mon 
Mar 09 05:01:35 PDT 2009' and "EndD" <= 'Tue Apr 15 06:01:35 PDT 2012') or 
("StartD" <= 'Mon Mar 09 05:01:35 PDT 2009' and "EndD" >= 'Mon Mar 09 
05:01:35 PDT 2009' and "EndD" <= 'Tue Apr 15 06:01:35 PDT 2012') or 
("StartD" >= 'Mon Mar 09 05:01:35 PDT 2009' and "StartD" <= 'Tue Apr 15 
06:01:35 PDT 2012' and "EndD" >= 'Tue Apr 15 06:01:35 PDT 2012'))and 
"Query"."IdModul" = 'topports' and "Format" = 'pretty'and 'idServer01' = 
"Server"."IdServer" and  "Modul"."IdServer" = "Server"."IdServer" and 
"Modul"."IdModul" = "Query"."IdModul";

• Selecció de la contrasenya en format md5 d'un usuari:
SELECT "Password" FROM "User" WHERE "IdUser" = 'Anna';

• Selecció de la capçalera de les dades que ha retornat un Mòdul CoMo en un format 
determinat durant un interval de temps: (Aquesta consulta s'utilitza quan s'utilitza les  
dades  del  CoMo  i  de  la  BBDD  conjuntament,  per  tant  hi  ha  d'haver  una  query  que  
compleixi amb l'interval indicat)
Select "HeadInfo" from "Query", "Modul", "Server"  where "StartD" <= 'Wed 
Sep 16 00:04:04 PDT 2009' and "EndD" >= 'Fri Sep 14 01:04:04 PDT 2012' and 
'idServer01' = "Server"."IdServer" and  "Modul"."IdServer" = 
"Server"."IdServer" and "Modul"."IdModul" = "Query"."IdModul" and 
"Query"."Format" = 'gnuplot' and "Query"."IdModul" = 'traffic';
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• Selecció del contingut de les dades que ha retornat un Mòdul  CoMo en un format 
determinat durant un interval de temps:
Select "Result", "Time" from "Info", "Modul", "Server"  where "Time" >= 
'Wed Sep 16 00:04:04 PDT 2009' and "Time" <= 'Fri Sep 14 01:04:04 PDT 
2012' and 'idServer01' = "Server"."IdServer" and  "Modul"."IdServer" = 
"Server"."IdServer" and "Modul"."IdModul" = "Info"."IdModul" and 
"Info"."Format" = 'gnuplot' and "Info"."IdModul" = 'traffic';

• Selecció de tots els intervals de les consultes a un Mòdul CoMo:
SELECT "IdQuery", "StartD", "EndD" from "Query", "Modul", "Server" where 
"IdQuery"  =  '1'and  "Query"."IdModul"  =  'traffic'  and  'idServer01'  = 
"Server"."IdServer"  and   "Modul"."IdServer"  =  "Server"."IdServer"  and 
"Modul"."IdModul" = "Query"."IdModul" group by "IdQuery", "StartD", "EndD" 
ORDER BY "StartD" ASC;

• Selecció de les Querys tals que el seu temps final se solapin amb el temps inicial  
d'altres Querys.  En cas afirmatiu s'agrupen i s'en elimina una. Exemple: Query1: 8-15,  
Query2: 15-23,  Update Query2: 8-23 i Delete Query1.
Select "Q1"."IdQuery" as "IdQ1", "Q2"."IdQuery" as "IdQ2", "Q2"."StartD" 
as "Q2Start" from "Query" as "Q1", "Query" as "Q2", "Modul", "Server" 
where"Q1"."StartD" = "Q2"."EndD" and 'idServer01' = "Server"."IdServer" 
and   "Modul"."IdServer"  =  "Server"."IdServer"  and  "Modul"."IdModul"  = 
"Q2"."IdModul" and "Modul"."IdModul" = "Q1"."IdModul" and "Q1"."IdModul" = 
'traffic' and "Q2"."IdModul" = 'traffic';

• Selecció de les Querys en les que el seu final sigui el principi d'un interval sense 
dades a la BBDD, però del que ja es disposa les dades.  (De tal manera que em de 
modificar  el  temps  final  de  la  Query  amb  temps  final  del  interval.  En  cas  afirmatiu  
s'actualitzara la query de la BBDD. Exemple: QueryBBDD: 7-12. Interval sense dades a la  
BBDD, però del que si que es disposen de les noves dades: 12-15. Update de la Query->  
7-15)
Select "IdQuery" from "Query", "Modul", "Server"  where "EndD" = 'Thu Sep 
10  00:42:17  PDT  2009'  and  'idServer01'  =  "Server"."IdServer"  and 
"Modul"."IdServer"  =  "Server"."IdServer"  and  "Modul"."IdModul"  = 
"Query"."IdModul" and "Query"."IdModul" = 'traffic';

• Selecció de les Querys en les que el seu inici sigui el final d'un interval sense dades 
a la BBDD, però del que ja es disposa les dades. (De tal manera que em de modificar el  
temps inicial de la Query amb temps inicial de l'interval. En cas afirmatiu s'actualitzara la  
query de la BBDD. Exemple: QueryBBDD: 7-12. Interval sense dades a la BBDD, però del  
que si que es disposen de les noves dades: 5-7. Update de la Query-> 5-12)
Select "IdQuery" from "Query", "Modul", "Server"   where  "StartD" = 'Tue 
Sep 22 00:42:17 PDT 2009' and 'idServer01' = "Server"."IdServer" and 
"Modul"."IdServer" = "Server"."IdServer" and "Modul"."IdModul" = 
"Query"."IdModul" and "Query"."IdModul" = 'traffic';

• Selecció del número total de Mòduls CoMo corresponents a un Server:
Select count("IdModul") as rowcount from "Modul", "Server" where 
'idServer01' = "Server"."IdServer" and  "Modul"."IdServer" = 
"Server"."IdServer"; 
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• Selecció de les dades de tots els Mòduls CoMo corresponents a un Server:
Select "Modul"."Name", "Formats"[1]  from "Modul", "Server" where 
'idServer01' = "Server"."IdServer" and  "Modul"."IdServer" = 
"Server"."IdServer"; 

6.6.3: Update
• Actualitzar Sessió d'usuari:

UPDATE "Session" SET "IdSession" = '109ups7xbstsm', "ExpiredDate" = '2012-
04-15 07:34:03' WHERE "IdUser" = 'xavi';

• Actualitzar usuari amb mateix identificador i mateixa contrasenya
UPDATE  "User"  SET  "Type"=  'REG',  "Name"=  'Anna',  "SurName"=  'Gine', 
"Description"= 'new user'  WHERE "IdUser" = 'Anna';

• Actualitzar usuari amb diferent identificador i mateixa contrasenya
UPDATE  "User"  SET  "IdUser"=  'Pep',  "Type"=  'REG',  "Name"=  'Pep', 
"SurName"= 'Calvet', "Description"= 'new user'  WHERE "IdUser" = 'Anna';

• Actualitzar usuari amb mateix identificador i diferenta contrasenya
UPDATE "User" SET "Password"=   md5('aaaaaaaa'),  "Type"= 'REG', "Name"= 
'Pep', "SurName"= 'Calvet', "Description"= 'new user'  WHERE "IdUser" = 
'Pep';

• Actualitzar usuari amb diferent identificador i diferenta contrasenya
UPDATE  "User"  SET  "IdUser"=  'Anna',  "Password"=   md5('aaaaaaaax'), 
"Type"=  'REG',  "Name"=  'Anna',  "SurName"=  'Gine',  "Description"=  'new 
user'  WHERE "IdUser" = 'Pep';

• Actualitzar les Querys en les que el seu final sigui el principi d'un interval sense 
dades a la BBDD, però del que ja es disposa les dades. (De tal manera que em de 
modificar  el  temps  final  de  la  Query  amb  temps  final  del  interval.  En  cas  afirmatiu  
s'actualitzara la query de la BBDD. Exemple: QueryBBDD: 7-12. Interval sense dades a la  
BBDD, però del que sí que es disposen de les noves dades: 12-15. Update de la Query->  
7-15)
UPDATE  "Query"   SET  "EndD"=  'Fri  Sep  14  01:42:17  PDT  2012'  WHERE 
"IdQuery"= '1';

• Actualitzar les Querys en les que el seu inici sigui el final d'un interval sense dades a 
la BBDD, però del que ja es disposa les dades. (De tal manera que em de modificar el  
temps inicial de la Query amb temps inicial de l'interval. En cas afirmatiu s'actualitzara la  
query de la BBDD. Exemple: Nova Query: 5-7, QueryBBDD: 7-12. Interval sense dades a  
la BBDD, però del que sí que es disposen de les noves dades: 5-7. Update de la Query->  
5-12)
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UPDATE  "Query"   SET  "StartD"=  'Thu  Sep  10  00:42:17  PDT  2009'  WHERE 
"IdQuery"= '1';

• Actualitzar les dades d'un Server CoMo
UPDATE "Server" SET "IdServer"= 'idServer04', "Name"= 'Juneda', "Host"= 
'localhost', "Port"= '44448', "Latitude"= '0.0', "Longitude"= '0.0'  WHERE 
"IdServer" = 'idServer01';

6.6.4: Delete
• Eliminació de Sessions caducades:

DELETE FROM "Session"  WHERE "ExpiredDate" < '2012-04-14 21:51:14';

• Eliminació d'una Sessió quan un usuari fa logout:
DELETE FROM "Session"  WHERE "IdSession" = '1h9ti9ceag2r8';

• Eliminació d'un Server CoMo
DELETE FROM "Server" WHERE "IdServer" = 'idServer01';

• Eliminació d'un Usuari registrat.
DELETE FROM "User" WHERE "IdUser" = 'Joe';commit;

• Eliminació  d'una  Query  quan  s'agrupen  Querys: (Exemple:  Query  User:  8-17,  
QueryBBDD:  10-11 i  12-15.  Interval  sense dades a  la  BBDD, però del  que si  que es  
disposen de les noves dades: 8-10, 11-12 i 15.-17. Eliminacio de la query 10-11 i Update 
de la Query 12-15-> 8-17)
DELETE FROM "Query" WHERE "IdQuery"= '36';
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7. Diagrames UML del CoMoLive
En aquest apartat es mostraran els següents diagrames UML (Llenguatge Unificat de Modelat):

• Diagrama de classes  
• Diagrama de paquets  
• Diagrama de casos d'us  
• Diagrama de seqüència  

7.1: Diagrama de Classes
Aquest diagrama descriu l'estructura d'el sistema CoMoLive mostrant les seves classes i 

les relacions entre ells. 
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7.2: Diagrama de Paquets

Aquest diagrama mostra les agrupacions lògiques de les classes de l'aplicació CoMoLive. 

CoMoLive consta de dos paquets:

• com.GWT.CoMoLive.client:  classes  que  s'utilitzen  en  la  part  client  de  l'aplicació. 
Correspon  a  totes  les  classes,  escrites  en  Java,  que  s'acaben  traduint  a  llenguatge 
Javascript. Aquestes classes permeten al usuari final interactuar amb l'aplicació a partir de 
la interfície web.

• com.GWT.CoMoLive.server:  classe que s'utilitzen en la part servidor de l'aplicació  i que 
no es traduiran a Javascript, ja que formen part del Servidor.

7.2.1: Client
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7.2.2: Server

7.3: Diagrama de Casos d'Ús
Els diagrames de casos d'ús documenten el comportament del sistema CoMoLive des del 

punt de vista de l'usuari final. 

Els principals diagrames de casos d'ús de CoMoLive són:

• Login: representa quan un usuari s'identifica al sistema com a usuari registrat.

• Logout: representa quan usuari finalitza la seva sessió com a usuari registrat.

• Gestió  d'Usuaris:  representa  l'administració  dels  usuaris  que  realitza 
l'administrador utilitzant la interfície web.

• Gestió de Servidors: representa l'administració dels Servidors CoMo que realitza 
l'administrador utilitzant la interfície web.

• Registrar  Usuari:  representa  quan  un  usuari  es  dona  d'alta  o  es  registra  a 
l'aplicació com a nou usuari per poder fer login i disposar de totes les funcionalitats.

• Seleccionar  Servidor  CoMo:  representa  com  un  usuari  registrat  selecciona  el 
Servidor en el que està disponible el Sistema CoMo al que realitzarà les consultes.

• Consulta a Modul  CoMo amb resultat interpretat: representa quan un usuari fa 
una consulta a un mòdul CoMo i rep el resultat interpretat, es a dir, els resultats que 
s'obtenen dels mòduls es mostren al usuari d'una forma més comprensible i fàcil 
d'interpretar.

• Consulta a Modul CoMo amb resultat no interpretat: representa quan un usuari 
fa una consulta a un mòdul CoMo i rep el resultat sense interpretar, es a dir, tal com 
el retorna el mòdul CoMo quan se li fa una consulta.

• Descarregar resultat no interpretat d'una consulta a Modul CoMo: representa 
quan un usuari vol descarregar el resultat no interpretat d'una consulta a un mòdul 
CoMo.
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Figura 48: Diagrama de Paquets 

com.GWT.CoMoLive.server



7.3.1: Login

7.3.2: Logout
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Figura 49: Diagrama de Casos d'Ús. Login.

Login

Administrador

   Usuari

Consultar Usuari

Figura 50: Diagrama de Casos d'Ús. Logout.

Logout

   Usuari

Eliminar Sessió

Administrador



7.3.3: Gestió d'Usuaris

7.3.4: Gestió de Servidors CoMo
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Figura 51: Diagrama de Casos d'Ús. Gestió d'Usuaris.

Administrador

Eliminar Usuari

Actualitzar Usuari

Consultar Usuaris

Figura 52: Diagrama de Casos d'Ús. Gestió de Servidors CoMo

Administrador

Eliminar Servidor C.

Actualitzar Servidor C.

Consultar Servidor C.

Crear Servidor C.



7.3.5: Registrar Usuari

7.3.6: Seleccionar Servidor CoMo
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Figura 53: Diagrama de Casos d'Ús. Registrar Usuari.

   Usuari

Registrar Usuari

Consultar Usuari

Crear Usuari

Figura 54: Diagrama de Casos d'Ús. Seleccionar Servidor CoMo.

Seleccionar Servidor C.

Consultar Servidor C.

Seleccionar Mòduls C.

   Usuari



7.3.7: Consulta a Mòdul CoMo amb resultat interpretat

7.3.8: Consulta a Mòdul CoMo amb resultat no interpretat
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Figura 55: Diagrama de Casos d'Ús.  Consulta a Mòdul CoMo amb resultat interpretat.

Obtenir resultat

Seleccionar Modul C.Seleccionar Servidor C.

   Usuari

Petició Modul C.
(Resultat Interpretat) Obtenir resultat COMO

Obtenir resultat BBDD

Obtenir resultat COMO+BBDD

Mostrar resultat

Figura 56: Diagrama de Casos d'Ús. Consulta a Mòdul CoMo amb resultat no interpretat.

Obtenir resultat

Seleccionar Modul C.Seleccionar Servidor C.

   Usuari

Petició Modul C.
(Resultat no Interpretat)

Obtenir resultat COMO

Obtenir resultat BBDD
Mostrar resultat Generar fitxer resultat



7.3.9: Descarregar resultat no interpretat d'una consulta a Mòdul 
CoMo

7.4: Diagrames de seqüencies
Aquests diagrames mostren la interacció d'un conjunt d'objectes de l'aplicació CoMoLive a 

través del  temps i  s'han modelat  per  a  cada cas  d'ús.  Per  tant  es  representen els  següents 
diagrames:

• Login: representa quan un usuari s'identifica al sistema com a usuari registrat.

• Logout: representa quan usuari finalitza la seva sessió com a usuari registrat.

• Gestió  d'Usuaris:  representa  l'administració  dels  usuaris  que  realitza 
l'administrador utilitzant la interfície web.

• Gestió de Servidors: representa l'administració dels Servidors CoMo que realitza 
l'administrador utilitzant la interfície web.

• Registrar  Usuari:  representa  quan  un  usuari  es  dona  d'alta  o  es  registra  a 
l'aplicació com a nou usuari per poder fer login i disposar de totes les funcionalitats.

• Seleccionar  Servidor  CoMo:  representa  com un usuari  registrat  selecciona un 
Servidor CoMo.

• Consulta a Modul  CoMo amb resultat interpretat: representa quan un usuari fa 
una consulta a un mòdul CoMo i rep el resultat interpretat.

• Consulta a Modul CoMo amb resultat no interpretat: representa quan un usuari 
fa una consulta a un mòdul CoMo i rep el resultat sense ser interpretat.

• Descarregar resultat no interpretat d'una consulta a Modul  CoMo: representa 
quan un usuari vol descarregar el resultat no interpretat d'una consulta a un mòdul 
CoMo.
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Figura 57: Diagrama de Casos d'Ús. Descarregar resultat.

   Usuari

Descarregar Resultat

Consultar Fitxer Resultat

Peticio Modul C.
(Resultat no Interpretat)



7.4.1: Login

7.4.2: Logout
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Figura 58: Diagrama de seqüència. Login.

   Usuari / Administrador

   WidgetLogin

    CheckUser(name, paswd)

WidgetLogin CallServiceLoginImpl

    CheckUser(name, paswd)

Tipo_User

Interfície

    CheckUser(Tipo_User)

Carregar Aplicació

Figura 59: Diagrama de seqüència. Logout.

   Usuari / Administrador

          logoutUser()

WidgetLogin CallServiceLoginImpl

    logoutUser()*

Ok

Interficie

    CheckUser('PBL')

Actualitzar Aplicació

*: Delete User Session



7.4.3: Gestió d'Usuaris

• Consultar Usuaris

• Actualitzar Usuari
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Figura 60: Diagrama de seqüència. Consultar Usuari.

   Administrador

           getUserPanel()

WidgetAdmin CallServiceImpl

    getUsers()

xmlUsers

CreateUserPanel(xmlUsers)

Actualitzar Aplicació

Figura 61: Diagrama de seqüència. Actualitzar Usuari.

   Administrador

        modifyUser(dades_user)

WidgetAdmin CallServiceImpl

modifyUser(dades_user)

Ok

    getUsers()

xmlUsers

CreateUserPanel(xmlUsers)

Actualitzar Aplicació



• Eliminar Usuari

7.4.4: Gestió de Servidors CoMo

• Consultar Servidors CoMo

PFC – CoMoLive 73

Figura 62: Diagrama de seqüència. Eliminar Usuari.

   Administrador

          deleteUser(id_usuari)

WidgetAdmin CallServiceImpl

    deleteUser(id_usuari)

Ok

    getUsers()

xmlUsers

CreateUserPanel(xmlUsers)

Actualitzar Aplicació

Figura 63: Diagrama de seqüència. Consultar Servidor CoMo

   Administrador

         getServerPanel()

WidgetAdmin CallServiceImpl

    getServers()

xmlServers

CreateServerPanel(xmlServers)

Actualitzar Aplicació



• Actualitzar Servidor CoMo

• Eliminar Servidor CoMo
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Figura 64: Diagrama de Seqüència. Actualitzar Servidor CoMo.

   Administrador

   WidgetLogin

          
modifyServer(dades_server)

WidgetAdmin CallServiceImpl

    modifyServer(dades_server)

Ok

    getServers()

xmlServers

CreateServerPanel(xmlServers)

Actualitzar Aplicació

Figura 65: Diagrama de seqüència. Eliminar Servidor CoMo.

   Administrador

          
deleteServer(id_server)

WidgetAdmin CallServiceImpl

    
deleteServer(id_server)

Ok

    getServers()

xmlServers

CreateServerPanel(xmlServers)

Actualitzar Aplicació



• Crear Servidor CoMo

7.4.5: Registrar Usuari
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Figura 66: Diagrama de seqüència. Crear Servidor CoMo.

   Administrador

   WidgetLogin

          
addServer(dades_server)

WidgetAdmin CallServiceImpl

    
addServer(dades_server)

Ok

    getServers()

xmlServers

CreateServerPanel(xmlServers)

Actualitzar Aplicació

Figura 67: Diagrama de seqüència. Registrar Usuari.

    createAccount(dades_User)

WidgetLogin CallServiceLoginImpl

    createAccount(dades_User)

Tipo_User

Interficie

    CheckUser(Tipo_User)

Carregar Aplicacio

   Usuari



7.4.6: Seleccionar Servidor CoMo

7.4.7: Consulta a Modul CoMo amb resultat interpretat
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Figura 68: Diagrama de seqüència. Seleccionar Servidor CoMo.

   WidgetLogin

    selectAllServerModuls(Id_Server)

NodeTime CallServiceImpl

    selectAllServerModuls(Id_Server)

Llista Moduls

  Mostrar Moduls del Server

   Usuari

Figura 69: Diagrama de seqüència. Consulta a Mòdul CoMo amb resultat interpretat.

   
WidgetLogin

 Click Apply

NodeTimeComoLive ApplicationComoLive

  loadModul(Id_Modul)

   Usuari

CallServiceImpl

      getModul(Id_Modul)

xmlResult

loadModulAsync(xmlResult)

    Mostra Resultat de la petició al Modul 
(ModulGraph / ModulHTML / ModulMapIP)



7.4.8: Consulta a Modul CoMo amb resultat no interpretat

7.4.9: Descarregar resultat no interpretat d'una consulta a Modul 
CoMo
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Figura 70: Diagrama de seqüència. Consulta a Mòdul CoMo amb resultat no interpretat.

   
WidgetLogin

 Click Apply

NodeTimeCOMO ApplicationCOMO

  loadModul(Id_Modul)

   Usuari

CallServiceImpl

      getModulCOMO(Id_Modul)

loadModulAsync(path_File)

 Mostra Resultat de la petició al Modul
                    (ModulTxt)

Path File Result

Figura 71: Diagrama de seqüència. Descarregar resultat.

   WidgetLogin

 Click Download

ModulTxt

    downloadFileCOMO(path_file)

   Usuari

CallServiceImpl

 Download File 

Path File Compressed *

*: compress file



8. Planificació i estudi econòmic
CoMoLive es un projecte en el que s'han de tenir en compte les dificultats tècniques, la 

coordinació i el control dels esforços per desenvolupar el projecte amb eficàcia acompanyat d'un 
nivell raonable de cost i temps.

L'estructura del personal que participa en els projectes informàtics correspon normalment 
als següents rols:

• Cap de projecte

• Analista

• Programador

Com  que  aquest  projecte  s'ha  desenvolupat  individualment  cada  un  dels  rols  els  ha 
desenvolupat la mateixa persona durant les fases corresponents del projecte. 

8.1: Fases del Projecte
En aquest apartat es detallen les diferents fases d'un projecte informàtic i com s'han dut a 

terme per desenvolupar la nova versió de CoMoLive. Aquestes fases són:

• Estudi previ  .

• Anàlisi i disseny inicial  .

• Implementació inicial  .

• Proves inicials  .

• Anàlisi i disseny final  .

• Implementació final  .

• Proves finals  .

• Documentació  .

8.1.1: Estudi previ
Abans d'iniciar un nou projecte informàtic és necessari recopilar i analitzar la informació 

necessària  per  definir  en  línies  generals  les  diferents  solucions,  valorant  totes  les  seves 
conseqüències.

A continuació s'han de definir els objectius del projecte i realitzar una planificació inicial del 
projecte. Tot això permet fer una aproximació de la duració de les tasques necessàries per assolir 
els objectius del projecte.

Tasca Nº Dies Rol Assignat
Estudiar CoMoLive i CoMo 7

Cap de Projecte i AnalistaDefinir objectius inicials 4
Planificació inicial 3
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CoMoLive és una nova versió d'una aplicació ja existent, per aquest motiu la tasca inicial 
inclou l'estudi de la versió precedent. Aquest estudi consisteix en analitzar el seu funcionament, 
tant a nivell extern com intern. Això implica l'anàlisi de la seva interfície i del seu codi font: com es 
comunica amb el Sistema CoMo, tractament de dades, eines utilitzades, ... 

Una de les peces fonamentals  en aquest  projecte es el  propi  Sistema  CoMo.  L'estudi 
d'aquest sistema s'ha realitzat més a nivell extern que intern. Ja que el que interessa a CoMoLive 
és: quines funcionalitats ofereix el sistema  CoMo, comunicar-se amb els seus mòduls, formats 
dels seus resultats, ... 

Un cop recopilada i analitzada tota la informació necessària es defineixen els objectius 
inicials  del  projecte per  establir  les bases de la  nova versió.  Amb tota aquesta informació es 
realitza una planificació del temps necessari per dur-ho a terme.

8.1.2: Anàlisi i disseny inicial
Un cop escollides les eines que s'utilitzaran es defineixen els requisits del sistema per 

assolir els objectius definits anteriorment. En base als requisits es realitza un disseny inicial de les 
funcionalitats, s'adapta aquest disseny a l'entorn de desenvolupament fent proves d'integració. 

Un cop definits els requisits es comprova la compatibilitat de les eines seleccionades. Per 
fer-ho es fa un disseny bàsic i simple d'una funcionalitat que ha d'oferir el sistema i s'implementa 
en l'entorn de desenvolupament seleccionat. Després de confirmar el bon funcionament s'afegeix 
la base d'aquest projecte, el sSstema CoMo. Una de les comprovacions que es fan en aquesta 
fase és la correcta interacció entre tots els components de l'arquitectura inicial del projecte.

Amb totes aquestes tasques es confirma la viabilitat del projecte utilitzant el nou entorn de 
desenvolupament  GWT i  es  comença  a  definir  l'arquitectura  inicial  del  projecte.  Ja  que  per 
realitzar les proves de l'arquitectura inicial interactuen el client (Interfície gràfica de l'aplicació), el 
servidor (motor de l'aplicació) i el sistema CoMo (font de les dades).

Per  últim  es  dissenya  les  funcionalitats  inicials  del  projecte  que  s'han  d'assolir  per 
desenvolupar la base de la nova versió de CoMoLive.

Tasca Nº Dies Rol Assignat
Definir requisits 2

Analista
Definir arquitectura inicial 2

Estudiar  compatibilitat  de  les  eines 
seleccionades. 7 Analista i Programador

Dissenyar funcionalitats inicials 5 Analista
 

8.1.3: Implementació Inicial
Un cop confirmada la viabilitat del projecte i dissenyades les seves funcionalitats bàsiques 

s'inicia  la  implementació  de  l'aplicació.  Per  fer-ho  primer  s'ha  d'adequar  l'entorn  de 
desenvolupament: instal·lar les llibreries necessàries, estudiar-ne les seves funcionalitats a fons 
per detectar les que poden ser útils per al desenvolupament de l'aplicació.

El seu objectiu ha estat desenvolupar una aplicació amb funcionalitats similars a les que 
oferia l'antiga versió de CoMoLive per establir la base de la nova versió.
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Tasca Nº Dies Rol Assignat
Adequar entorn de desenvolupament 5

Programador
Implementar funcionalitats bàsiques 20

8.1.4: Proves inicials
Quan finalitza la implementació inicial es realitza una sèrie de proves per comprovar-ne  el 

correcte funcionament en un entorn de desenvolupament. Si es detecta algun error es soluciona i 
es torna a realitzar les proves implicades en els errors solucionats. Aquesta fase finalitza quan no 
es detecta cap error.

Tasca Nº Dies Rol Assignat
Provar implementació inicial 3 Analista

Solucionar errors 3 Programador

8.1.5: Anàlisi i disseny final
Després de comprovar el correcte funcionament de la implementació inicial es determinen 

els objectius finals que s'han d'assolir i els requisits del sistema que seran necessaris. Això implica 
actualitzar l'arquitectura inicial  per afegir-hi  la BBDD i  comprovar la correcta interacció amb la 
resta de components de l'arquitectura final del projecte.

Un cop definits: els objectius finals, els nous requisits i de l'arquitectura actualitzada; es 
comprova la compatibilitat de les noves eines seleccionades. Per fer-ho es fa un disseny bàsic i 
simple  d'una  nova  funcionalitat  que  ha  d'oferir  el  sistema  i  s'implementa  utilitzant  la  nova 
arquitectura. 

Per últim es dissenya les funcionalitats finals del projecte que s'han d'assolir per completar 
el desenvolupament de la nova versió de CoMoLive.

Algunes noves funcionalitats impliquen modificar la implementació inicial. Per oferir més 
flexibilitat a la nova aplicació l'Analista decideix,  en aquests casos, conservar el comportament 
inicial de l'aplicació i donar la possibilitat d'executar l'aplicació amb la funcionalitat inicial i/o final. 
Per exemple  CoMoLive es pot executar utilitzant la BBDD per emmagatzemar els resultats que 
generen els mòduls CoMo o sense utilitzar-la per fer-ho.  

Tasca Nº Dies Rol Assignat
Definir objectius finals 3 Cap de Projecte i Analista
Planificació final 3 Cap de Projecte i Analista
Definir nous requisits 2 Analista
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Actualitzar l'arquitectura inicial 2 Analista

Estudiar  la compatibilitat  de les noves 
eines  seleccionades  (BBDD,  mapa, 
localització IPs).

5 Analista i Programador

Dissenyar noves funcionalitats 5 Analista

8.1.6: Implementació final
En aquesta fase es finalitza la nova aplicació, s'afegeixen a la implementació inicial totes 

les noves funcionalitats descrites en l'anàlisi i disseny final. Per fer-ho primer s'ha d'actualitzar 
l'entorn de desenvolupament:  instal·lar  les llibreries necessàries i  estudiar  les possibilitats que 
ofereixen a fons, per detectar les que poden ser útils per desenvolupar les noves funcionalitats.

Tasca Nº Dies Rol Assignat
Actualitzar l'entorn de desenvolupament 5

Programador
Implementació noves funcionalitats 30

8.1.7: Proves finals
Per finalitzar el desenvolupament de la nova versió de CoMoLive es realitza una sèrie de 

proves  per  comprovar  el  correcte  funcionament  de  la  implementació  final  en  un  entorn  de 
desenvolupament.  Si  es  detecta  algun  error  es  soluciona  i  es  torna  a  realitzar  les  proves 
implicades en els errors solucionats. 

Quan no es detecta cap error es realitzen les mateixes proves en un entorn de producció. 
Si es detecta algun error es soluciona i és torna a realitzar les proves implicades en els errors 
solucionats. Aquesta fase finalitza quan no es detecta cap error.

Tasca Nº Dies Rol Assignat
Proves en entorn de desenvolupament 3 Analista
Solucionar  errors  en  entorn  de 
desenvolupament 3 Programador

Proves en entorn de producció 4 Analista

Solucionar  errors  en  entorn  de 
producció 4 Programador

8.1.8: Documentació
El Cap de Projecte es l'encarregat de redactar tota la informació necessària. Primer de tot 

ha de redactar un informe amb la descripció dels objectius, planificació del treball i costos del 
projecte.
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Amb tota la informació recopilada durant el desenvolupament de la nova aplicació el Cap 
de Projecte redacta la memòria en la que quedi reflectit el treball desenvolupat.

Tasca Nº Dies Rol Assignat
Redactar Informe 2

Cap de Projecte
Redactar Memòria 18
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8.2: Diagrama de Gantt

PFC – CoMoLive 83

Figura 72: Diagrama de Gantt



8.3: Anàlisi econòmic del projecte

En aquest apartat s'analitza el cost econòmic del projecte en base al número d'hores de 
cada rol especificat en la planificació de les fases del projecte. A aquest pressupost no s'hi ha 
d'afegir el cost de cap llicencia ja que les eines utilitzades són majoritàriament Open Source i per 
tant de lliure distribució.

• Cost econòmic resumit:

Rol Nº Dies Nº Hores Preu/Hora Cost
Cap de projecte 40 320 80,00 € 25.600,00 €
Analista 60 480 60,00 € 28.800,00 €
Programador 82 656 40,00 € 26.240,00 €
Total 1456 80.640,00 €

• Cost econòmic ampliat:

On:

• D: Número de Dies

• F1: Fase Estudi Previ

• F2: Anàlisi i Disseny Inicial

• F3: Implementació Inicial

• F4: Proves Inicials

• F5: Anàlisi i Disseny Final

• F6: Implementació Final

• F7: Proves Finals

• F8: Documentació
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Rol D / F1 D / F2 D / F3 D / F4 D / F5 D / F6 D / F7 D / F8 € / Hora
14 0 0 0 6 0 0 20 40 320 80 25600

Analista 14 16 0 3 20 0 7 0 60 480 60 28800
Programador 0 7 25 3 5 35 7 0 82 656 40 26240
Total 28 23 25 6 31 35 14 20 182 1456 180 80640

Total Dies Total Hores Cost
Cap Projecte



9. Conclusions

CoMoLive és una interfície gràfica basada en web per al sistema CoMo. Per tant, les dades 
amb les que treballa CoMoLive les generen els mòduls CoMo.

L'objectiu principal d'aquest projecte és la creació d'una nova versió d'una aplicació web, 
anomenada  CoMoLive,  que  permeti  als  usuaris  interactuar  amb el  sistema  CoMo.  L’aplicació 
proporciona  als  usuaris  una sèrie d'eines per  realitzar consultes als  mòduls  CoMo i  poder-ne 
visualitzar, en diferents formats, els resultats obtinguts. En el desenvolupament de la nova versió 
de CoMoLive cal assolir els següents objectius:

• Utilitzar una Base de Dades (BBDD) per emmagatzemar les dades amb les que 
treballa CoMoLive.

• Permetre treballar amb diferents sistemes CoMo disponibles en diferents Servidors 
(Servidors CoMo).

• Afegir un component a CoMoLive que permeti a l'usuari visualitzar i descarregar les 
dades que retorna un mòdul CoMo o les dades que estan emmagatzemades en la 
BBDD. Dades en format original i sense cap mena d'interpretació. (CoMoLive per a 
resultats no interpretats).

• Afegir la figura de l'Usuari  CoMoLive i l'Administrador encarregat de gestionar els 
usuaris i Servidors CoMo a través de la interfície web.

• Utilitzar l'entorn de desenvolupament d'aplicacions web Google Web Toolkit (GWT) 
basat en el llenguatge Java per a la creació de la nova versió de CoMoLive.

ComoLive utilitza una BBDD per emmagatzemar les dades que retornen les peticions als 
diferents mòduls. Aquestes dades es poden consultar en futures ocasions per generar els resultats 
corresponents. Això implica realitzar peticions al sistema CoMo només quan les dades no estan 
disponibles en la BBDD. Per assolir aquest objectiu s'ha creat tres modes de funcionament per a 
l'aplicació: 

• Treballar únicament amb les dades que retornen els mòduls, és a dir, sense utilitzar 
les dades de la BBDD. 

• Treballar únicament amb les dades que hi ha emmagatzemades en la BBDD, és a 
dir, sense utilitzar les crides als mòduls CoMo.

• Finalment, tal com es va plantejar inicialment com a nova funcionalitat, utilitzar les 
dades emmagatzemades a la BBDD i, si és necessari, consultar al sistema CoMo 
per obtenir-les i guardar-les a la BBDD.

Per  a  permetre a  CoMoLive treballar amb diferents Servidors  CoMo, s'ha afegit l'objecte 
Server i els seus paràmetres corresponents: id, nom, host, port, latitud i longitud. L'aplicació està 
pensada per treballar amb un únic Servidor  CoMo actiu.  D’aquesta manera,  quan es canvia de 
Servidor CoMo s'actualitzen els mòduls CoMo als que l'usuari pot realitzar consultes. Els mòduls 
actualitzats corresponent al sistema CoMo disponible en el Servidor seleccionat. Les dades dels 
diferents Servidors CoMo es guarden a la BBDD i així es centralitzen totes les dades en la BBDD.

El tercer objectiu consisteix en afegir un component a  CoMoLive que permeti a l'usuari 
visualitzar  i  descarregar  les  dades  que  retorna  un  mòdul  CoMo o  les  dades  que  estan 
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emmagatzemades en la BBDD. Aquestes dades s'han anomenat  “dades sense interpretar”.  És 
una utilitat de consulta i no de creació de noves dades en la BBDD. Per assolir aquest objectiu 
s'ha  creat  un  nou  apartat  a  l'aplicació  CoMoLive que  permet  realitzar-lo.  A  més,  dóna  la 
possibilitat, a través del document de propietats de l'aplicació, de seleccionar quins apartats volem 
que estiguin disponibles quan s'executa el CoMoLive. Es a dir, es pot executar en tres formats:

• Únicament disponible el component que mostra les dades interpretades.

• Únicament disponible el component que mostra les dades no interpretades.

• Disponibles conjuntament el component que mostra les dades interpretades amb el 
que mostra les dades no interpretades.

Per a afegir la figura de l'Usuari CoMoLive i l'Administrador, ComoLive permet crear nous 
comptes d'usuari i registrar-se com a Usuari  ComoLive o com a Administrador. Aquest últim és 
l'encarregat de gestionar la resta d'usuaris i Servidors CoMo a través de la interfície web.

Pel que respecta als Usuaris s’han creat tres tipus d'usuaris:

• No registrat:  no pot interactuar amb l'aplicació i només pot visualitzar les dades 
d'uns mòduls en intervals definits per defecte. Pot donar-se d'alta a través de la web 
i, després d'identificar-se, utilitzar les funcionalitats dels usuaris registrats

• Registrat: pot realitzar consultes parametritzades als diferents mòduls CoMo.

• Administrador: té els privilegis d'un usuari registrat, però a més té la possibilitat de 
gestionar els usuaris registrats i Servidors CoMo utilitzant un apartat de la interfície 
web,  només  disponible  per  als  administradors.  Aquesta  gestió  es  reflecteix 
internament en la BBDD.

Un dels requeriment inicials per realitzar aquest  projecte era utilitzar  un nou entorn de 
desenvolupament  d'aplicacions  web  anomenat  GWT  (Google  Web  Toolkit).  Per  aquest  motiu 
aquest projecte s'ha desenvolupat utilitzant-lo. El fet de ser una nova eina i no disposar en els 
seus inicis de massa documentació ni de llibreries disponibles, va suposar una gran dificultat en 
l'inici del projecte. Per aquest motiu s'ha reprogramat, en diverses ocasions, parts importants del 
projecte utilitzant noves funcionalitats que oferia l'entorn del GWT.

Destacar que la realització d'aquest projecte m'ha permès adquirir més coneixements en 
tot el relacionat amb: GWT (Java), xml, xsl, BBDD. També millorar en el desenvolupament de nous 
projectes.

Finalment  insistir  en  el  compliment  dels  objectius.  Sense  deixar  de  banda  alguns 
problemes en el desenvolupament del projecte que han desbordat el temps utilitzat.
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9.1: Extensions
Els usuaris de CoMoLive tenen la possibilitat de visualitzar una sèrie 'd'ajudes' clicant un 

botó disponible en cada un dels apartats de l'aplicació. Aquestes ajudes consisteixen en una petita 
explicació del seu funcionament. Es podria incloure un manual d'usuari més detallat en el que 
s'expliques específicament totes les funcionalitats de la nova versió de CoMoLive.

Actualment la comunicació entre el CoMoLive i el Sistema CoMo es fa parcejant les dades 
que retorna aquest últim i interpretant el seu significat, que difereix molt en cada format. En un 
futur es podria intentar estandarditzar el format en el que retorna les dades el Sistema CoMo per 
facilitar la seva interpretació, per exemple l'XML.

Ja s'ha explicat en aquest document que l'usuari disposa de la possibilitat de treballar amb 
diferents Servidors CoMo. Però cada cop que es canvia de Servidor CoMo es carreguen tots els 
mòduls  CoMo del  Sistema  CoMo disponible en aquest  Servidor.  En noves versions es podria 
donar la possibilitat als usuaris de treballar simultàniament amb diferents Servidors CoMo. Per tant 
un usuari podria visualitzar simultàniament consultes a mòduls de diferents Servidors CoMo.

CoMoLive es una interfície web per parametritzar consultes a mòduls CoMo i visualitzar / 
descarregar els resultats que aquests generen. És podria implementar una nova funicionalitat  per 
permetre a l'usuari de l'aplicació crear i gestionar... nous mòduls CoMo privats o públics.
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10. Webgrafia

• GWT:

• https://developers.google.com/web-toolkit/  

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Google_Web_Toolkit  

• http://esgooglewebtoolkit.blogspot.fr/  

• https://sites.google.com/site/angelhurtado/tutorialgwt2  

• http://vivagwt.blogspot.com.es/2011/08/introduccion-  GWT  .html  

• Tutorial XML: http://www.w3schools.com/xml/

• GWT XML: http://ca.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language

• InetAddressLocator: http://javainetlocator.sourceforge.net/

• PostgreSQL:

• http://www.postgresql.org/  

• http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL  

• http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL  

• UML: http://www.uml.org/
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