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1. INTRODUCCIÓ

El projecte de fi de carrera que es presenta en aquest document ha estat desenvolupat per Neus 

Camps  Hernando  i  Miquel  Delgado  Vargas,  dos  estudiants  d'Enginyeria  Tècnica  de  Telecomunicació, 

especialitat, So i Imatge, de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT) de 

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), entre els mesos de febrer i juny de 2006.

“Adaptació  de  les  metadades  de  l'ESCAC(1),  i  Canal  Terrassa  TV(2),  a  l'estàndard  de  la  Xarxa 

Audiovisual de Catalunya (XAC) de la i2Cat” és un projecte de recerca en l'àmbit audiovisual proposat per 

Xavier Giró i Nieto, professor del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) de la UPC, per 

col·laborar en un projecte d'innovació desenvolupat per la Fundació i2Cat(3), la XAC. La iniciativa ha suposat 

el primer projecte de recerca desenvolupat al laboratori de TSC de l'EUETIT.

La XAC va néixer per la motivació de crear un model audiovisual en xarxa a Catalunya. La XAC 

pretén desenvolupar una plataforma pilot en xarxa Internet pel sector audiovisual de Catalunya.

El projecte que es presenta es va iniciar amb l'objectiu de traduir les metadades d'una televisió local, 

el  Canal  Terrassa TV,  i  un centre  universitari, l'ESCAC (Escola  Superior  de Cinema i  Audiovisuals  de 

Catalunya), a les metadades definides a la XAC. 

El seu desenvolupament s'ha realitzat al laboratori de TSC de l'EUETIT amb la col·laboració de dues 

becàries del departament, Xènia Albà Cantero i Lorena Gomes Carrégalo.

El treball s'ha realitzat en paral·lel amb el projecte XAC, participant en reunions i col·laborant amb 

altres grups de recerca que realitzaven tasques similars a les realitzades durant el projecte.

(1) http://www.escac.es/es/index.html  

(2) http://www.canalterrassatv.com/  

(3) http://www.i2cat.net/i2cat/indexFlash.html  
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2. OBJECTIUS

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar una aplicació, anomenada Traductor, que realitzi la 

traducció de les metadades del CanalTerrassa TV i de l'ESCAC a les metadades de l'estàndard XAC. El 

Traductor haurà de tenir les següents característiques definides al projecte XAC:

• Entrada: Les  metadades  dels  dos  proveïdors  en  el  format  de  l'aplicació  que  utilitzen  per 

gestionar-les o en el format al qual l'aplicació les hagi exportat.

• Sortida:  Les  mateixes  metadades adaptades  al  format  de  metadades  de  l’estàndard  XAC, 

codificades en MPEG-7 i en el format XML (4) definit per la XAC. Les metadades traduïdes 

s'enviaran al Servidor de Metadades de la XAC. Les metadades també es podran guardar en un 

arxiu XML per tenir una còpia en local.

• Funcionalitat: El Traductor farà un mapatge semàntic i sintàctic de les metadades. 

Si el Canal Terrassa TV  i/o l'ESCAC decideixen utilitzar el mòdul de gestió de metadades que 

proporcionarà la XAC en la primera fase del  projecte, el Traductor només s'haurà d'utilitzar un cop per 

realitzar  la  traducció  de  les  metadades  guardades  fins  el  moment.  En  canvi,   si  decideixen  continuar 

utilitzant el seu sistema de gestió de metadades, hauran d'utilitzar el Traductor cada cop que vulguin penjar 

un contingut nou al  servidor de continguts de la XAC. Depenen de l'actuació de cada un, el Traductor 

s'implementarà perquè pugui proporcionar una d'aquestes funcionalitats o totes dues.

Un cop desenvolupat el Traductor, es realitzarà una demostració de la seva funcionalitat al Mercat 

de l'Audiovisual de Catalunya (MAC) (5), que se celebrarà els dies 17 i 18 de maig de 2006 a Granollers. En 

motiu d'aquesta demostració, s'integrarà en el Traductor una interfície gràfica, per tal de facilitar el seu ús.

Un objectiu important durant la realització del projecte serà la utilització de programari lliure sempre 

que es pugui. D'aquesta manera, es pretén donar suport al programari lliure, a més de procurar un estalvi 

econòmic  a  la  Universitat  en  la  compra  de  programes  propietaris.  Si  s'aconsegueix  desenvolupar  el 

Traductor  només  amb  programari  lliure,  s'estudiarà  la  llicència  més  apropiada  per  distribuir-lo  com  a 

programari lliure, per tal que tingui l'ús més possible.

Precisament, per fomentar el coneixement i l'ús del programari lliure, l'últim objectiu del projecte serà 

realitzar un article per les V Jornades de Programari Lliure(6), que se celebraran del 5 al 8 de juliol de 2006 

a l'Escola  Tècnica Superior  d’Enginyeria  Industrial  de Barcelona (ETSEIB).  L'article  serà un resum del 

desenvolupament  del  projecte  i  enfocarà  el  tema  del  programari  lliure  descrivint  les  diferents  eines 

utilitzades durant la realització del projecte i que siguin programari lliure.

(4) http://www.w3.org/XML/  

(5) http://www.mercataudiovisual.com/  

(6) http://www.jornadespl.org/  
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3. PROJECTE XAC

La Xarxa  Audiovisual  de  Catalunya  (XAC)  és  un  projecte  impulsat  per  la  Fundació  i2CAT per 

desenvolupar una plataforma pilot en xarxa Internet pel sector audiovisual de Catalunya.

3.1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ:  UN NOU MODEL AUDIOVISUAL 
EN XARXA

El sector audiovisual global esta emprenent la via de la digitalització. Les emissions analògiques 

tenen data de caducitat. El desplegament de la tecnologia digital dins aquest sector pot afectar al mapa 

resultant.  Depenent  del  model  de  tecnologia  utilitzat  el  resultat  pot  suposar  una  major  competència  i 

diversitat del sector o una major concentració i homogeneïtzació dels missatges. Aquest desplegament pot 

ser crític pel futur de Catalunya, en particular per la part més feble del sector: les televisions locals i les 

PIMES audiovisuals, elements bàsics del clúster audiovisual català.

Aquesta situació força a explorar nous model de TV digital en xarxa. A Europa s’està iniciant una 

gran plataforma de recerca en aquest camp anomenada NEM (Network and Electronic Media) que intentarà 

abordar  aquests  temes. L’actual  Internet  és ja una xarxa audiovisual.  Napster  al  1999 va mostrar  que 

Internet era una xarxa apta per transferir musica i vídeo. Actualment les xarxes  Peer-to-Peer (P2P) com 

BitTorrent, Kazaa, i d'altres, transporten la major càrrega de tràfic dins Internet. Tot i així, queden problemes 

per resoldre com el dret dels autors sobre aquests continguts, la seguretat i la qualitat en el seu intercanvi, 

les transmissions en directe, els formats de més qualitat com la HDTV per al cinema digital, les aplicacions 

de multiconferència, el multilingüisme audiovisual, etc. 

3.1.1. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE: UNA NOVA INFRAESTRUCTURA AUDIOVISUAL 
DIGITAL A CATALUNYA

El  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  ha  decidit  la  creació  d'una  infraestructura  de 

telecomunicacions nova capaç de cobrir tot el territori i de facilitar a la indústria d'operadors i empreses de 

telecomunicacions  la  possibilitat  d'oferir  serveis  de  veritable  banda  ampla  als  ciutadans  i  empreses. 

Aquesta  nova infraestructura està dissenyada com una xarxa IP en banda ampla capaç de transportar 

serveis audiovisuals de tot tipus. Els requeriments mínims que el  CTTI (Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologies de la Informació) està dissenyant són de 10 Mbps simètric per a les llars i 100Mbps simètrics 

per a les empreses i institucions públiques. 

La nova infraestructura en banda ampla que preveu cobrir tot el territori de Catalunya pot oferir, 

conjuntament amb les operadores privades mes dinàmiques, una plataforma per començar a explorar un 

nou model audiovisual en xarxa que permeti una supervivència de les televisions locals i una major expansió 

i diversificació del sector. El nou model requerirà a les televisions treballar en xarxa en forma de produccions 
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conjuntes, intercanvis, compartició de continguts, etc. Un nou model audiovisual en xarxa tant europea com 

global sembla aparèixer en el proper horitzó.

En aquesta direcció de crear un nou model audiovisual en xarxa a Catalunya va néixer la XAC 

(Xarxa Audiovisual de Catalunya), un projecte finançat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya i desenvolupat per la Fundació i2Cat(2) per crear una plataforma 

pilot en xarxa Internet de segona generació pel sector audiovisual de Catalunya.

3.2 OBJECTIUS

L'objectiu  del  projecte  XAC és  la  creació  d'una  plataforma  pilot  en  xarxa  IP  d'alta  velocitat  a 

Catalunya,  per a la gestió, compra-venda i  intercanvi  de  continguts audiovisuals. Aquests continguts es 

podran distribuir entre proveïdors (televisions locals, productores, proveïdors de continguts educatius, etc.) 

en un entorn professional Business to Business a través de xarxes IP d'alta velocitat. 

Com s'ha esmentat anteriorment, Catalunya té dues iniciatives estratègiques en marxa: per una 

banda, el disseny de la nova infraestructura de telecomunicacions que el nou govern s'ha compromès a 

posar en marxa durant la present legislatura, per l'altra, el trànsit de la TV analògica a la TDT. 

El projecte XAC tracta de fer de pont entre ambdues iniciatives. Utilitzarà la Internet avançada com a 

suport per la producció, distribució i emissió de canals de TV i oferirà a un conjunt de canals actuals la 

possibilitat d’ús de les noves xarxes IP. Pretén facilitar la digitalització de les empreses i  televisions de 

Catalunya, accelerar la seva posada en xarxa, preservar i fomentar la generació de continguts audiovisuals 

en català i donar projecció a l'Estat, a Europa i global al sector audiovisual de Catalunya.

En una primera fase, amb una durada de 12 mesos (1 de juny de 2005 – 31 de maig de 2006), es 

vol proveir de connectivitat IP als diferents actors implicats al projecte i facilitar l'intercanvi de continguts 

audiovisuals entre ells de forma segura.

3.3. PARTICIPANTS EN EL PROJECTE

La  primera  fase  del  projecte  XAC  ha  estat  coordinada  pel  Grup  d'Aplicacions  Multimèdia 

Distribuïdes (DMAG)  de  la  Universitat  Pompeu  Fabra  (UPF),  sota  la  direcció  del  seu  responsable  i 

Catedràtic del Departament de Tecnologia,  Jaime Delgado. En total hi han participat més de 20 entitats 

audiovisuals  de  Catalunya,  entre  televisions  locals,  distribuïdores  audiovisuals  i  grups  de  recerca 

universitaris, aportant el seu coneixement, producció i experiència. 

Nosaltres hem participat en la primera fase realitzant l'adaptació de les metadades de l'ESCAC i 

Canal Terrassa TV a l'estàndard definit per la XAC.
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Grups de recerca universitaris
• Universitat Pompeu Fabra,  Grup d'Aplicacions Multimèdia Distribuïdes.

• La Salle 

• UPC 

-  Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) 

-  Laboratori de Càlcul de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (LCFIB) 

-  gridCat 

-  mediaCat 

Distribuïdores audiovisuals
• Televisions locals 

- Neàpolis

- Canal Blau TV

- Granollers TV

- TVM Televisió de Mataró

- Canal Terrassa TV

- Xarxa de Televisions Locals de Catalunya

- Vilafranca TV.

- Gavà TV 

- TV Pirineus

- TV de Banyoles

- TV de Nous Barris

• Empreses del sector 

- Communi.tv

- SDAE

- Cromosoma

- ...

• Operadors

- Al-Pi 

- Abertis Telecom

- CTTI

- ...
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3.4. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA XAC

La plataforma pilot de la XAC mostrada a la Figura 1 permet cercar continguts audiovisuals a partir 

de les  metadades definides  pel  projecte:  les  metadades XAC,  que  al  seguir  estàndards  internacionals 

podran ser  compatibles amb sistemes similars  que es desenvolupin  arreu del  món.  A més,  el  sistema 

permetrà la cerca d'ofertes sobre els continguts i la seva compra-venda tenint en compte la gestió de drets 

sobre els mateixos -per mitjà de llicències, també en formats estandarditzats-.  Finalment,  la  plataforma 

oferirà la possibilitat  de fer  conversions de metadades locals a metadades XAC per facilitar la venda i 

distribució de continguts. 

La plataforma de  la  XAC s'implementarà  a  partir  d'una  sèrie  de  mòduls  i  cada  un oferirà  una 

funcionalitat diferent dins de l'arquitectura del sistema.

La tecnologia de distribució de continguts que farà servir la XAC serà la de P2P. La tecnologia P2P 

permet una computació cooperativa mitjançant la comunicació directa entre dispositius. En aquest tipus de 

model els nodes del sistema poden fer el paper de clients i de servidors al mateix temps i constitueix una 

alternativa al model de distribució de continguts basat en un servidor central. En el cas de la XAC, els 

continguts distribuïts  via P2P es podran emmagatzemen en un servidor  de continguts central  o en les 

estacions  de  treball  convencionals.  En  aquest  últim  model,  els  continguts  estaran  altament  distribuïts, 

proporcionant una escabilitat massiva al sistema (el rendiment augmentarà amb el número de nodes).
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La XAC desenvoluparà el mòdul de transcodificació per passar els continguts audiovisuals que es 

vulguin pujar als servidor a formats comuns adequats per fer-ho. També ha definit un estàndard comú de 

metadades, l'estàndard XAC, per tal de facilitar la cerca i compartició de continguts. L’emmagatzematge 

d’aquestes metadades serà en format XML (Extensible Markup Language) en la base de dades del servidor 

de metadades de la XAC, proporcionat per la Fundació i2Cat. 

El  mòdul de gestió de les metadades permetrà als proveïdors crear metadades associades a un 

contingut, seguint l'estàndard XAC, editar-les i esborrar-les. Els consumidors i distribuïdors podran cercar 

continguts a partir de les seves metadades. Per tots els proveïdors que vulguin participar a la XAC, el mòdul 

de traducció de metadades proporcionarà un mecanisme de traducció perquè puguin adaptar els registres 

de què disposen a l'estàndard XAC. Si els proveïdors que entren a formar part de la XAC volen continuar 

catalogant els seus recursos seguint els seus propis esquemes de metadades, enlloc d'utilitzar el mòdul de 

gestió de metadades de la XAC, podran fer servir aquests mecanismes de traducció per crear el registre 

corresponent que segueixi l’estàndard cada cop que pugin un recurs a la xarxa.

També es definirà com serà la gestió de drets i condicions sobre un contingut, seguint l'estàndard 

MPEG-21. Els drets que es podran donar a un contingut seran: emetre, moure, modificar, copiar, integrar, 

visualitzar i distribuir. Les condicions: limitació temporal, nombre d'execucions i limitació territorial. El mòdul 

de gestió de drets  permetrà als proveïdors assignar  drets  i  condicions als  seus recursos. El mòdul  de 

negociació oferirà la funcionalitat de negociar els drets i condicions que un distribuïdor vulgui adquirir sobre 

un contingut, és a dir, la llicència de distribució. 

 La XAC també tindrà un mòdul per a la gestió dels usuaris (proveïdors, consumidors i distribuïdors) 

que poden accedir  a la xarxa P2P de la XAC. Les funcionalitats bàsiques que oferirà seran:  alta/baixa 

d'usuaris  i  accés  a  la  xarxa.  Per  accedir  a  la  xarxa  de  la  XAC (servidors  de continguts  i  servidor  de 

metadades) s'utilitzaran tècniques per autentificar l'usuari. Els perfils d'usuari de la xarxa de la XAC seran: 

• Creador. S'encarregarà de catalogar continguts. Aquests continguts els podran oferir a distribuïdors 

i a usuaris finals o simplement emmagatzemar-los.

• Distribuïdor. Podrà cercar continguts que el creador ha catalogat abans. Quan trobi un contingut 

que l'interessa, podrà adquirir la opció de distribució corresponent.

• Comprador. Podrà cercar un contingut que disposi d'una opció de consum, ja sigui d'un creador o 

d'un distribuïdor, i descarregar-lo..

• Creador +  distribuïdor.  Un creador  podrà,  alhora,  fer  de distribuidor  dels  seus continguts  per 

vendre'ls directament a l'usuari 

Finalment, la XAC proporcionarà als usuaris de la xarxa una aplicació client (e-Ruc ()) i una interfície 

web  per realitzar les diferents funcionalitats descrites de cada mòdul, segons el perfil de l'usuari. 

10
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3.5. ESTÀNDARD XAC

Actualment existeixen diversos conjunts de metadades per descriure continguts audiovisuals i un 

format de transmissió. A causa de la gran diversitat de gestors de metadades per part dels proveïdors i 

consumidors de continguts audiovisuals que participen al projecte XAC, fou necessari elaborar un conjunt 

comú de metadades que s’anomena estàndard XAC. Aquest conjunt pretén recollir la informació mes útil, 

tant a l'hora de fer cerques, com a l'hora d'informar sobre els recursos buscats.

L’estàndard XAC es va elaborar a partir de les metadades que utilitzen els proveïdors, de manera 

que totes les metadades usades per cada proveïdor estan reflectides a l’estàndard XAC. Dins de l’estàndard 

XAC es va considerar útil definir un grup d’elements com part privada, pensats perquè s’hi pugui guardar 

informació útil per als proveïdors però que no té sentit posar a disposició de la resta. Això és particularment 

interessant per als proveïdors que no tenen en aquests moments un sistema de metadades desenvolupat, o 

sí que el tenen però pensen fer servir en el futur exclusivament l’estàndard XAC. Els que segueixin fent 

servir el seu propi esquema i utilitzin el traductor de la XAC cada vegada que publiquin un recurs podran 

ignorar aquesta part privada. El conjunt de metadades que es va definir es mostra a la Taula 1.

Part pública Part privada

Característiques
- Títol

- Gènere

- Format

- Durada

- Idioma

- Subtítols

- Editat

- Retolat

- Data filmació

- Data edició

- Data emissió

- Paraules clau

- Sinopsi

- Destinataris

- Palmarès

- Observacions

Crèdits
- Parelles rol-nom 

Contingut
- Qui/ Què/ On/ Quan

- dentificador

- Codi cinta

- Timecode

- Data arxiu

- Suport

- Comentaris no publicables

Taula 1: Conjunt de metadades de l'estàndard XAC.
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3.5.1. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS

Cada element de l'estàndard té una semàntica i  un format determinats. Per facilitar les cerques 

alguns elements no són de text lliure, sinó que només es permeten termes predefinits.  A continuació es 

mostra la descripció, el tipus de contingut i el format de cada element 

Part publica

Característiques

Títol

Descripció Contingut Format 

Nom que rep el recurs Lliure Cadena de text

Gènere

Descripció Contingut Format 
Tema del recurs. Té dos 

camps, un principal i un 

secundari opcional

Vocabulari controlat per al 

principal, lliure per al 

secundari

Cadena de text

Format

Descripció Contingut Format 

Característiques de vídeo i 

àudio
Vocabulari controlat

Cadena de text i/o 

codi

Durada

Descripció Contingut Format 

Quantitat de temps que 

ocupa el recurs
Vocabulari controlat Temps

Idioma

Descripció Contingut Format 

Llenguatge o llenguatges 

que apareixen al recurs
Vocabulari controlat Codi d'idioma

Subtítols

Descripció Contingut Format 

Aparició o no de subtítols i 

idioma en què estan
Vocabulari controlat Sí / no i codi

Editat

Descripció Contingut Format 
El recurs està editat o és 

un brut de càmera, i 

informació addicional 

associada

Vocabulari controlat
Sí / no i cadena de 

text

Retolat

Descripció Contingut Format 

Aparició o no de rètols i el 

seu contingut
Vocabulari controlat

Sí / no i cadena de 

text

12

Salle-URL, 26/05/06
Cal tenir en compte que el format pot ser quelcom complexe: per exemple, format de fitxer, resolució, mida del fitxer, frame rate, num canals audio, freq de mostratge, foprmat audio, format de video, etc..



Neus Camps Hernando i Miquel Delgado Vargas                                                        Adaptació de metadades per la XAC

Data filmació

Descripció Contingut Format 

Data en què va ser 

enregistrat el recurs
Lliure Data

Data edició

Descripció Contingut Format 

Data en què va ser editat el 

recurs
Lliure Data

Data emissió

Descripció Contingut Format 

Data en què va ser emès 

per primer cop el recurs
Lliure Data

Paraules clau

Descripció Contingut Format 

Termes identificadors del 

contingut 
Lliure Cadena de text

Sinopsi

Descripció Contingut Format 

Resum del contingut Lliure Cadena de text

Destinataris

Descripció Contingut Format 

Col·lectius a qui va destinat 

el recurs 
Lliure Cadena de text

Palmarès

Descripció Contingut Format 

Premis o reconeixements 

que hagi rebut el recurs 
Lliure Cadena de text

Observacions

Descripció Contingut Format 
Qualsevol informació 

rellevant que no encaixi en 

cap altre element

Lliure Cadena de text

Crèdits

Crèdits

Descripció Contingut Format 

Parelles rol / persona (o 

organització)

Repetible

Vocabulari controlat per al 

rol, lliure per a la persona 

o organització

Cadenes de text

Contingut

13
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Contingut

Descripció Contingut Format 

Qui / què / on / quan

Repetible

Lliure per al qui i el què, 

controlat per al on i el 

quan

Cadenes de text

Part privada

• Identificador

• Codi cinta

• Timecode

• Data arxiu

• Suport

• Comentaris no publicables

3.5.2. L'ESTÀNDARD XAC I ELS ESTÀNDARDS INTERNACIONALS

L’estàndard  XAC  es  va  elaborar  a  partir  dels  requeriments  definits  i  de  les  metadades  que 

actualment estan fent servir els proveïdors de continguts que participen en el projecte. No obstant, es va 

creure convenient alinear-lo amb algun estàndard àmpliament reconegut a nivell internacional a fi i efecte de 

garantir una certa interoperabilitat amb altres repositoris d’informació audiovisual o amb sistemes avançats 

de cerca externs al projecte XAC. 

Seguint aquest requeriment, la XAC va realitzar un estudi  dels estàndards més relacionats amb 

l’entorn  audiovisual:  P/Meta,  MPEG-7 (Motion Picture  Experts  Group-7),  TV-Anytime i  PB Core  (Public 

Broadcasting Metadata Dictionary Project ). Un cop confrontat l’estàndard XAC amb tots ells, es va arribar a 

la conclusió que els que presentaven un grau de similitud més alt, i per tant, permetien expressar l’estàndard 

XAC de manera acurada, eren MPEG-7 i TV-Anytime. Donat que es partia d’un grup de metadades concret, 

no tenia sentit  agafar  els estàndards sencers, i  per  això, es van definir  reduïts perfils  que inclouen els 

elements que permeten expressar tots els elements de l’estàndard XAC. D’aquesta manera, es pot dir que 

l’esquema de metadades XAC és exportable amb MPEG-7 i amb TV-Anytime. Els elements que es van 

escollir es poden veure a la .

14
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3.5.3. CODIFICACIÓ DE LES METADADES EN MPEG7

Les metadades XAC publiques i privades es codificaran en MPEG-7 i s'emmagatzemaran a la base 

de dades XML del servidor de la XAC. Per facilitar la cerca, hi haurà una base de dades per les metadades 

publiques i  una altra per les privades. El format XML que tindran el conjunt de metadades publiques o 

privades que cataloguin un contingut seguirà els esquemes XML definits per la XAC, un per la part pública i 

un per la part privada(7).

(7) Els esquems XML de la part pública i privada es troben en els arxius XACschema.xsd i XACschema_privat.xsd 

repectivament a l'ANNEX III
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4. EINES DE DESENVOLUPAMENT

Ja hem comentat que un dels objectius durant la realització del projecte era utilitzar programari lliure 

sempre que es pogués. Partint d'aquest objectiu, a l'inici del projecte vam decidir treballar només amb el 

sistema operatiu GNU/Linux, tot  i  que cap dels dos desenvolupadors teníem experiència en el  seu ús. 

Aprofitant que tots els ordinadors del laboratori de TSC de l'EUETIT tenien la distribució GNU/Linux Fedora 

Core 4 instal·lada (), els dos desenvolupadors ens vam instal·lar la mateixa distribució a casa. El pas del 

sistema operatiu Windows a GNU/Linux no ens va resultar fàcil, i el període d'aprenentatge i familiarització 

es va allargar més del  que ens pensàvem. Per aquest  motiu, al  final  vam decidir  que a casa cadascú 

treballaria amb la versió de Windows que tenia instal·lada i que només utilitzaríem GNU/Linux al laboratori. 

En els apartats de continuació explicarem les eines, tecnologies i programes que vam utilitzar durant 

la realització del projecte. Totes les eines de desenvolupament les vam triar sota dos requeriments: ser 

programari lliure i estar disponible en els dos sistemes operatiu usats.

4.1. MOODLE

 Abans  de  començar  a  desenvolupar  el  projecte  vam  creure  convenient  utilitzar  un  programa 

específic  per  gestionar  els  continguts  i  mantenir  la  comunicació  amb el  grup de treball.  Moodle és un 

programa per a la creació de cursos i llocs Web basats en Internet. És un producte actiu i en evolució que 

promou una nova filosofia d'aprenentatge, el que s'anomena pedagogia constructivista social (col·laboració, 

activitats, reflexió crítica, etc.).  

Moodle permet realitzar múltiples activitats d'ensenyança-aprenentatge, via Internet, als professors i 

estudiants.  Es pot  utilitzar  per  presentar  els  continguts  d'un curs,  col·laborar,  fer  qüestionaris,  assignar 

tasques, i per proporcionar comentaris sobre el material o el desenvolupament del curs. 

Al tractant-se d'un programa per a gestionar cursos on-line, l'ús de Moodle com a gestor d'un PFC 

va resultar una pràctica novedosa per a tota la comunitat que l'utilitza, però va acabant essent una pràctica 

satisfactòria per part nostra.  Amb Moodle vam posar en pràctica una nova metodologia per realitzar el PFC 

motivada per vàries raons:

• A partir del pròxim curs 2006-2007 alguns centres d'estudis de la nostra universitat començaran a 

utilitzar Moodle com a interfície virtual de treball per a professors i estudiants. Ens va semblar 

interessant a tots els membres del grup provar-lo com a mode d'experiència.

• Moodle permet tenir total control sobre els seus paràmetres de configuració, cosa que ens va 

permetre configurar-lo a la nostra manera i adaptar-lo per gestionar el PFC i no un curs on-line.

• Moodle permet crear còpies de seguretat cada dia automàticament. Tenir una còpia actualitzada 

de tota la informació generada és especialment important, sobretot quan es treballa en equip i es 

genera molta informació de  forma dispersa.
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4.1.1. CARACTERÍSTIQUES

El paquet de software Moodle es distribueix gratuïtament com Programari Lliure (Open Source(8)) 

sota la Llicència Pública GNU(9)  (GNU General Public License o GPL) segons ha estat publicat per la Free 

Software Foundation(10).  Això significa que  Moodle té els drets d'autor (Copyright © 1999 y següents, de 

Martin  Dougiamas),  però  que  els  usuaris  tenen  algunes  llibertats.  Els  usuaris  poden  copiar,  utilitzar  i 

modificar Moodle sempre que acceptin: proporcionar el codi font a altres, no modificar o eliminar la llicència 

original(4)  o posteriors  i els drets d'autor, i aplicar aquesta mateixa llicència a qualsevol treball derivat d'ell. 

El desenvolupament de Moodle va ser iniciat per Martin Dougiamas, que continua dirigint el projecte. 

Moodle va evolucionant i se segueixen produint noves versions.  Actualment hi ha més de 260 llocs en més 

de  100  països.  La  major  instal·lació  de  Moodle  actualment  en  servei  es  troba  a  la  universitat  Open 

Polytechnic de Nova Zelanda, amb un total de més de 45.000 estudiants i més de 6.500 cursos registrats.

  lllllll La pàgina web oficial de Moodle(11) proporciona un punt central d'informació, discussió i col·laboració 

entre els usuaris de Moodle, incloent administradors de sistemes, professors, investigadors, dissenyadors 

de  sistemes  de  formació  i,  per  suposat,  desenvolupadors.  Al  igual  que  Moodle,  aquesta  Web  està 

contínuament evolucionant per ajustar-se a les necessitats de la comunitat, i al igual que Moodle, sempre 

serà lliure.  El 2003 es va presentar moodle.com com una empresa que ofereix suport comercial addicional 

per aquells que ho necessitin, això com allotjament com a administrador, consultoria i altres serveis.

A continuació es farà una breu explicació de les característiques més importants que han fet que 

Moodle  sigui  suficientment  robust  com  per  satisfer  les  diverses  necessitats  de  mils  d'estudiants, 

administradors, creadors de continguts i professors simultàniament: 

Disseny general

Moodle és apropiat per a les classes en línia, així com també per a complementar l'aprenentatge 

presencial.  Té una  interfície  de navegador  de tecnologia  avançada,  lleugera,  eficient  i  compatible.  Pot 

funcionar sobre qualsevol plataforma que suporti PHP, només requereix que existeixi una base de dades, i 

la  pot  compartir.  Es  compatible  amb  una  immensa  gama  de  bases  de  dades,  en  especial  MySQL i 

PostgreSQL. Accepta tot tipus de mecanismes d'autenticació i matriculació. La seguretat és sòlida en tota la 

plataforma.  Tots  els  formularis  són  revisats,  els  cookies  encriptats,  etc.  Permet   configurar  còpies  de 

seguretat automàtiques i el seu horari.

(8) Més informació sobre Open Source a la pàgina Web: http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html.

(9) Més informació sobre la Llicènica Pública GNU a la pàgina Web: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

(10)Més informació sobre Free Software Foundation a la pàgina Web: http://www.fsf.org/.

(11)Més informació sobre la llicència de Moodle a la pàgina Web: http://docs.Moodle.org/es/Licencia.
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Administració del lloc

El lloc és administrat per un usuari administrador, definits durant la instal·lació. L'administrador pot 

personalitzar els colors del lloc, fonts, presentació, etc., per ajustar-se a les necessitats. L'administrador és 

qui controla la creació de cursos i determina els professors, assignant usuaris als cursos. 

Es poden afegir nous mòduls no estandarditzats als ja instal·lats al Moodle. Els paquets d'idiomes 

permeten una localització  completa  de qualsevol  idioma.  Aquests  paquets poden editar-se utilitzant  un 

editor integrat. Actualment hi ha paquets d'idiomes per a 43 idiomes.

Quan l'administrador del lloc crea un nou curs, aquest és buit. El professor o professors creen el 

curs afegint recursos i activitats mitjançant la seva edició. 

La llista  de  cursos  mostra  descripcions  de  cada un del  curs  que hi  ha  al  servidor,  incloent  la 

possibilitat d'accedir com a invitat. 

Administració d'usuaris

Cada persona que accedeix a Moodle té un compte per a tot el servidor. Per altra banda, una sola 

compta pot tenir diferents tipus d'accés segons el curs. Els estudiants no tenen els mateixos drets d'edició 

que els professors, tot que existeix la possibilitat d'anul·lar els drets d'edició per tal que els professors no 

modifiquin el curs, per exemple, professors a temps parcial.

Tots els usuaris de Moodle poden donar-se d'alta i de baixa en un curs, tot i que si el professor ho 

desitja  pot  afegir  una  clau per  a  la  matriculació,  amb el  fi  d'impedir  l'accés  de  qui  ni  siguin  els  seus 

estudiants. Els professors també poden inscriure i donar de baixa els estudiants de forma manual i fins i tot 

de forma automàtica, per exemple, si l'estudiant ha estat inactiu durant un període de temps establert.

L'usuari pot crear un perfil en línia de sí mateixos, incloent una fotografia, descripció, etc. També pot 

especificar la seva pròpia zona horària, i totes les dates marcades al Moodle es traduiran a aquella zona 

horària. L'idioma que utilitzarà en la interfície del Moodle també es pot escollir.

Administració del curs

La pàgina principal del curs conté blocs als costats esquerra i dret, i en la columna central hi ha els 

continguts del curs. Els continguts es poden organitzar en varis formats: el setmanal, per temes o el format 

social,  basat  en  debats.  Els  blocs  proporcionen  informació  o  funcionalitats  addicionals  a  l'estudiant  o 

professor:  cursos,  participants,  usuaris  en  línia,  missatges,  novetats,  activitat  recent,  calendari, 

esdeveniments pròxims i administració. Es poden afegir blocs no estàndards que no formen part de la versió 

oficial de Moodle.

Moodle ofereix una sèrie de mòduls d'activitat d'aprenentatge interactiu que es poden incloure en el 

curs: recursos, apunts, wikis, glossaris, fòrums, chats, consultes, qüestionaris, enquestes, tasques i tallers. 
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També es poden afegir mòduls no estàndards. Les àrees per introduir text (fòrums, chats, consultes, etc) 

s'editen amb l'editor integrat  HTML WYSIWYG de Moodle.

Moodle permet un conjunt de diferents recursos que permeten afegir qualsevol contingut en un curs: 

informació  que  el  professor  desitja  facilitar  als  alumnes,  poden  ser  fitxers  preparats  i  carregats  en  el 

servidor; pàgines editades directament al  Moodle amb l'editor integrat;  o pàgines Web externes. També 

admet la presentació de qualsevol contingut digital, presentacions,  Flash, vídeo, so, etc.

Existeix  un  registre  i  un  seguiment  complet  de  l'accés  dels  estudiants.  Es  disposa  d'informes 

d'activitat de cada usuari, amb gràfics i detalls sobre el seu pas per cada mòdul (últim accés, número de 

vegades que l'ha llegit), així com també l'historial detallat de participació de cada usuari en cada activitat.

Moodle també permet la integració del correu. Es poden enviar per correu electrònic còpies dels 

missatges enviats a un fòrum, els comentaris, etc., en format HTML o text.

Els professors poden definir les seves pròpies escales de qualificació. Totes les qualificacions es 

poden veure i descarregar-se com un arxiu amb format de fulla de càlcul. 

Si es fa una còpia de seguretat del curs, aquest s'empaqueta en un únic arxiu tipus ZIP, que pot ser 

restaurat en qualsevol servidor  Moodle.  Això és especialment útil  quan els cursos es volen reutilitzar o 

distribuir individualment.

4.1.2 . MOODLE COM A GESTOR DEL PROJECTE

El nostre PFC el vam gestionar mitjançant el Moodle del laboratori de TSC (Teoria del Senyal i 

Comunicacions) de l'EUETIT, instal·lat el gener de 2006 en un dels dos ordinadors que funciona com a 

servidor web. L'administrador d'aquest Moodle és l'Albert Màrquez i actualment compta amb 11 cursos ( 3 

PFC i 8 assignatures de la Titulació d'Imatge i So).

(12) http://terrassatsc.upc.es/  
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Per  gestionar  el  projecte  l'Albert  Màrquez  ens  va  crear  el  curs  “Metadades  per  la  XAC”,  i  va 

configurar el Moodle  perquè fes una còpia de seguretat del curs diàriament, amb una extensió pròpia del 

Moodle, de manera que si el servidor fallés es pogués restaurar el curs en un altre Moodle. 

Els  participants  del  curs  durant  el  projecte,  a  part  de nosaltres com a projectistes,  van ser  els 

següents:

Coordinació

• Xavier Giró Nieto, com a cap de projecte.

• Xènia Albà Cantero, com a becària del Departament de TSC .

• Lorena Gomes Carrégalo, com a becària del Departament de TSC.

Col·laboració

• Marc  Gratacos  Martí,  entès  en  la  tecnologia  XMLBeans  d'Apache,  una  de  les  eines  de 

desenvolupament que vam haver d'utilitzar.

• Anna Carreras, projectista de la UPF (Universitat Pompeu Fabre) que va participar en el projecte 

XAC traduint les metadades d'altres televisions a l'estàndard XAC.

Durant el projecte no es va permetre l'entrada a cap visitant. Nosaltres com a projectistes només 

vam tenir drets per participar en els fòrums i penjar-hi fitxers, i els col·laboradors només van poder participar 

en els fòrums. Els coordinadors tenien tots els permisos i són els qui van organitzar i adaptar el Moodle per 

gestionar el PFC. 

La informació al Moodle es va organitzar per temes, al principi segons els continguts externs de què 

disposàvem abans de començar el projecte (informació relacionada amb el projecte XAC) i els assumptes 

interns (tasques a realitzar, reunions, etc),  però a mesura que disposàvem de nous continguts s'adaptava 

l'organització i s'afegien nous temes. Cada tema tenia un seguit de carpetes i documents per guardar els 

continguts relacionats i un fòrum per discutir-ne. Al final, els temes en què va quedar organitzat el projecte al 

Moodle van ser els següents:

• Assumptes interns.  Informació sobre el grup (horaris, actes de reunions, tasques a realitzar, etc), 

llibres i pàgines Web d'ajuda pel PFC, i les Webs relacionades amb els participants del projecte 

(ESCAC, Canal Terrassa TV, Fundació i2Cat). 

• Projecte XAC. Informació relacionada amb el Projecte XAC, bàsicament documents sobre la seva 

arquitectura i el seu funcionament, els mòduls de treball i les actes de reunions. 

• Eines  de  desenvolupament.  Informació  relacionada  amb  els  programes  i  l'entorn  de 

desenvolupament utilitzats al llarg del projecte: webs des d'on descarregar els programes, després 

com instal·lar-los i configurar-los, el seu funcionament, etc.
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• Canal  Terrassa  TV.  Informació  pertinent  a  Canal  terrassa  TV  (metadades  d'entrada,  estudi  de 

l'adaptació de les metadades, etc).

• Escac. El mateix que l'anterior.

• Esquemes XSD. Aparat per guardar i mantenir actualitzades les versions dels esquemes XSD que 

havíem d'utilitzar i que ens proporcionaven el grup de la Salle que participava en el projecte XAC. El 

fòrum ens servia per parlar de problemes i solucions relacionades amb la utilització dels esquemes.

• Desenvolupament del nostre programari. Apartat on penjàvem els continguts que generàvem sobre 

el programari desenvolupat però que no eren programari.

• Comunicació. Conté la Web en català i en anglès per informar sobre el nostre projecte i el seu equip 

de treball, i documents propis relacionats amb el projecte, com l'estat de l'art del projecte i l'article 

escrit per les V Jornada de Programari Lliure. 

• Redacció de la  memòria  del  PFC.  Apartat  que es va crear  quan es va acabar el  projecte  per 

compartir les parts en què s'ha redactat aquesta memòria.

El  Moodle ha resultat una eina indispensable durant la realització del projecte, tan per mantenir 

l'organització  dels  continguts  externs  i  els  generats  per  nosaltres,  com per  mantenir  la  comunicació  a 

distància amb l'equip de treball i mantenir-nos informats de les últimes activitats, una cosa molt important 

quan es treballa en equip. 

Els fòrums de discussió sobre cada tema han estat les activitats del Moodle més utilitzades. Hem 

pogut discutir sobre dubtes i problemes relacionats amb un tema en concret del projecte sense necessitat 

d'esperar a la pròxima reunió presencial. Això a contribuït a un bon ritme de desenvolupament del projecte.  

La utilització del bloc d'activitat recent, que informa de les novetats des de l'última entrada, ens ha 

ajudat a mantenir-nos actualitzats sobre els nous continguts disponibles, les noves participacions en els 
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fòrums i  les  noves  notícies,  de  manera  que sempre hem estat  al  corrent  de les  últimes tasques  dels 

membres de l'equip i dels propers passos a realitzar.
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4.2 LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ JAVA

Per desenvolupar l'aplicació per fer la traducció de les metadades de l'ESCAC i Canal Terrassa TV 

vam decidir utilitzar el llenguatge de programació Java ( tot i desconèixer inicialment la seva sintaxi i el seu 

funcionament).  

Java és una llenguatge de programació d'alt nivell basat en C/C++ i desenvolupat per l’empresa Sun 

Microsystems  Microsystems  a  principis  de  la  dècada  dels  90.  Sun  Microsystems  descriu  a  Java  com 

"simple,  orientat  a  objectes,  distribuït,  interpretat,  robust,  segur,  d’arquitectura  neutra,  portable,  d’altes 

prestacions, multitasca i dinàmic". Els creadors de Java es van basar en C/ C++, però eliminant les seves 

complexitats. 

Les  motivacions  per  utilitzar  Java  en  lloc  d'un  altre  llenguatge  de  programació  amb  el  qual 

estiguéssim més familiaritzats, com per exemple C++,  van ser que Java és un llenguatge fàcil d'aprendre, 

requereix escriure menys codi i millor, el desenvolupament de programes és ràpid, evita dependències de la 

plataforma i el programari es distribueix lliurament. A més a més, existeixen més eines d'unió amb Java per 

a la manipulació de documents XML que no pas en C/C++.

De moment  el  codi  font  de  Java  és  propietari,  però  recentment  Sun  Microsystems ha  promès 

alliberar-lo utilitzant segurament la llicència OSI (Open Source Iniciative). Amb això Sun espera augmentar 

el seu nombre d'usuaris.

4.2.1. CARACTERISTIQUES DE JAVA

La característica més important de Java és que és un llenguatge totalment portable entre diferents 

ordinadors,  és  a  dir,  un  programa  escrit  en  Java  pot  executar-se  sobre  qualsevol  plataforma, 

independentment del maquinari, programari i sistema operatiu. Aquesta portabilitat s'aconsegueix compilant 

el codi font Java (arxius *.java) a un codi intermig binari especial, el  bytecode (arxius *.class), enlloc de 

compilar-lo a “codi màquina”. Per tant, un programa compilat en Java no té codi màquina comprensible per 

cap processador, sinó codi bytecode. Aquest codi és interpretat i executat per la “Màquina Virtual de Java” 

(Java Virtual Machine, JVM). La JVM és un programa executable específic per a cada plataforma, interpreta 

el codi  Java bytecode i el tradueix al codi màquina que pugui ser comprensible pel processador sobre el 

qual funciona i el pugui fer funcionar en el sistema operatiu en el qual està instal·lada.

Els tipus d'aplicacions que es poden realitzar amb Java són: 

• Stand Alone: Programes independents de propòsit general. S'executen des de la línia d'ordres 

del sistema operatiu o des d'un Entorn de Desenvolupament Integrat (Integrated Development 

Enviroment, IDE).

• Applet: Programes que s'incorporen en una pàgina Web i que s'executen des del navegador del 

client. 
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• Servlet: Programes per desenvolupar aplicacions Web per interectuar amb els clients. S'executen 

des del servidor.

Així, amb Java es pot:

• Crear programes perquè funcionin en un navegador Web i en serveis Web.

• Desenvolupar aplicacions per servidors com fòrums en línia, tendes, enquestes, processament de 

formularis HTML, etc.

• Combinar  aplicacions  o  serveis  basats  en  la  tecnologia  Java  per  crear  serveis  o  aplicacions 

totalment personalitzats.

• Desenvolupar  aplicacions  per  telèfons  mòbils,  processadors  remots  i  pràcticament  qualsevol 

dispositiu digital.

4.2.2.PLATAFORMA JAVA

Una plataforma és l'ambient de  maquinari i  programari en el qual s'executen els programes. En 

general,  les  plataformes  són  descrites  com  una  combinació  de  maquinari i  sistema  operatiu.   Les 

plataformes més populars són Windows, GNU/Linux, MacOS i Solaris.  

La plataforma Java difereix de les anteriors en què es tracta d'una plataforma basada únicament en 

programari que  s'executa  per  sobre  de  les  altres  plataformes  de  maquinari.  La  plataforma  Java  té  3 

components:

• API (Application Programming Interface) de Java 

• Entorn d'Execució Java (Java Runtime Environment, JRE)

• Kit de Desevolupament Java (Java Development Kit, JDK) 

L'API de Java proporciona el  conjunt  de classes Java bàsiques per utilitzar  el  llenguatge Java. 

Mitjançant aquestes classes es poden generar aplicacions bàsiques en Java i definir noves classes. L'API 

de Java està organitzada en paquets (llibreries), on cada paquet conté un conjunt de classes relacionades 

semànticament.  Totes  les  especificacions  de  l'API  de  Java  estan  documentades  en  pàgines  HTML 

(http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/index.html)

Sun Microsystems va desenvolupar el format JAR per agrupar les classes Java. Els fitxers JAR 

estan empaquetats amb el format ZIP, amb la qual cosa es poden utilitzar en tasques de “l'estil ZIP” com 

compressió de dades, empaquetat d'arxius, descompressió i desempaquetat d'arxius. Permeten atorgar un 

nivell de compressió i reduir la càrrega administrativa al distribuïr classes Java. 
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El JRE proporciona l'API de Java i la JVM per executar aplicacions escrites en llenguatge Java. No 

conté, però,  eines de desenvolupament com el compilador i  el  depurador (debugger)  de Java. S'utilitza 

únicament per executar programes. 

El JDK  és  l'entorn  de  desenvolupament  oficial  de  Java  que  conté  totes  les  eines  de 

desenvolupament per fer aplicacions en Java i també el JRE. Tot va començar amb la JDK 1.0.0 i l'última 

versió és el JDK 5.0. El seu nom ha canviat entre JDK i SDK (Software Development Kit): JDK 1.1.x, SDK 

1.2.x, SDK 1.3.x, SDK 1.4.x. Els JDK és un paquet que conté:

• /bin: les eines i utilitats del JDK

• /lib: les llibrerires de l'API de Java.

• /include: els arxius C/C++ utilitzats per construir la JVM.

• /jre:la JVM sense eines de desenvolupament.

• /src.zip: el codi font de l' API de Java comprimit.

• /demo: exemples escrits en Java.

Els components del JDK són:

• Compilador de Java. (javac)

• Intèrpret de Java (JVM). (java)

• Intèrpret de applets Java. (appletviewer)

• Depurador de Java. (jdb)

• Generador de documentació (javadoc)

• Integrador de C i C++  (havah)

• Desensemblador. (java)

4.2.3.INSTAL·LACIÓ

Sun Microsystems distribueix gratuïtament des de la seva pàgina web oficial de Java(13) diferents 

entorns de desenvolupament de la plataforma Java per cobrir diferents entorns de treball, cadascun d'ells 

amb una API, un JRE i un JDK específics:

(13) http://java.Sun Microsystems.com/  
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• J2EE  (Java  2  Platform  Enterprise  Edition).  Orientat  a  entorns  distribuïts   empresarials  o 

d'Internet.

• J2ME (Java 2 Platform Micro Edition). Orientat a limitats recursos, com telèfons mòbils i PDAs 

(Personal Dgital Assistant).

• J2SE (Java 2 Patform Standard Edition). Per desenvolupar aplicacions en un PC d'escriptori. 

Nosaltres  vam decidir  utilitzar  la  plataforma  J2SE,  indicada  per  a  petites  aplicacions.  Tan  per 

GNU/Linux com per Windows ens vam descarregar l'última versió disponible del JDK, la versió 5 (JDK 5.0 

Update 7). A continuació explicarem la seva instal·lació en els dos sistemes operatius:

4.2.3.1. GNU/Linux

Per  instal·lar  el  JDK  vam  iniciar  sessió  com  a  root,  per  tenir  drets  d'administrador.  Ens  vam 

descarregar  l'arxiu  comprimit  jdk-1_5_0_07-GNU/Linux-i586-rpm.bin i el  vam guardar  en  un 

directori dins del disc. Per poder-lo executar primer li vam canviar els permisos des de la línia de comandes. 

Amb la comanda chmod li vam donar permís a tots els usuaris (“a”) per executar-lo (“x”).

chmod a+x jdk-1_5_0_07-GNU/Linux-i586-rpm.bin 

Després ens vam situar al directori on volíem instal·lar el JDK i vam  executar el fitxer:

./j2re-1_3_1_03-GNU/Linux-i386-rpm.bin

Després de llegir la llicència i  acceptar-la contestant  yes es va descomprimir l'arxiu. Després 

mitjançant el “gestor de paquets rpm” vam instal·lar el JDK:

rpm -ivh jre-1.3.1_03.i386.rpm

4.2.3.2. WINDOWS

Ens vam descarregar l'arxiu  dk-1_5_0_07-windows-i586-p.exe i el vam instal·lar en un 

directori del disc. Després el vam executar i el vam instal·lar seguint les instruccions.

4.2.4. FUNCIONAMENT

 A la  carpeta  /bin  del  directori  del  JDK  s'hi  troben  els  arxius  executables,  entre  els  quals  els 

necessaris per a aplicacions com la que vam realitzar nosaltres són:
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• javac.exe. Compilador  de  Java  que  genera  arxius  *.class  a  partir  de  codi  font  Java 

(arxius*.java). Els arxius *java són de text, de manera que es poden crear i modificar en un editor 

de text.

• java.exe. Intèrpret de Java (JVM) que executa els arxius *.class.

• javadoc.exe. Generador de documentació en HTML sobre el codi font del programa, tenint en 

conte l'estructura i els comentaris de l'arxiu *.java.

El funcionament bàsic del JDK en una aplicació com la nostra és la següent:

• Escriure  el  codi  font  del  programa  utilitzant  un  editor  de  text  i  gravar-lo  en  l'extensió  java 

(nom_arxiu.java) 

• Des de la línia d'ordres de GNU/Linux o de Windows ens situem a la carpeta on es troba l'arxiu 

nom_arxiu.java creat i executem:

javac nom_arxiu.java 
Aquesta comanda compila el codi font Java, crea l'arxiu nom_arxiu.class i el guarda a la 

carpeta on ens trobem.

• Despés executem la comanda:

java nom_arxiu 

L'ordinador interpreta l'arxiu nom_arxiu i l'executa.

• Per últim es pot generar un arxiu de documentació HTML sobre el programa:

javadoc nom_arxiu.java 
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Les comandes anteriors de Java també es poden executar des de qualsevol carpeta del sistema si 

es modifiquen adequadament les variables d'entorn PATH i CLASSPATH del sistema operatiu.

• PATH: Defineix les rutes d'accés per arxius executables. La seva modificació permet accedir als 

executables des de qualsevol carpeta del sistema.  S'hi ha d'afegir la carpeta \bin que conté els 

executables.

• CLASSPATH: Defineix les ruta d'accés per diverses llibreries (arxius *.jar) i classes on es troben 

els arxius *class de Java o altres de l'usuari. La seva modificació permet que la JVM sàpiga on 

buscar les classes necessàries per executar un programa. S'hi ha d'afegir la carpeta \lib que conté 

les llibreries de Java.

A continuació explicarem la modificació d'aquestes dues variables en GNU/Linux i en Windows:

4.2.4.1. GNU/Linux

S'ha de modificar l'arxiu “.basch_profile”, un fitxer ocult del sistema que es troba al directori “home”. 

Primer s'ha de crear una nova variable pel Java escrivint:

JAVA_HOME=<ruta del directori del JDK>
En el nostre cas: JAVA_HOME =/home/xac/jdk.1.5.0_06

Després s'ha d'afegir la carpeta \bin al PATH i la carpeta \lib al CLASSPATH al final de tot separat 

per dos punts:

PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME/lib

 S'ha de tenir en compte que la variable  JAVA_HOME  s'ha de declarar abans que el PATH  i del 

CLASSPATH.

4.2.4.2. WINDOWS

S'ha de fer clic amb el botó dret sobre la icona “MiPC” i seleccionar “Propiedades”. A la pestanya 

“Opciones Avanzades” anar  a l'opció “Variables de Entorno” i després des de “Variables del usuario”:
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1) Crear una nova variable d'entorn amb nom  JAVA_HOME i com a valor la ruta del directori on es 

troba el JDK. S'ha de seleccionar el botó “Nueva”.

2) Seleccionar la variable CLASSPATH i després el botó “Modificar”. Afegir %JAVA_HOME%/lib al 

valor de la variable. Si ja hi ha altres valors llavors s'ha d'afegir al final de tot separat per dos punts 

(:%JAVA_HOME%/lib):

3) Seleccionar la variable PATH i després el botó “Modificar”. Afegir %JAVA_HOME%/bin.

S'ha de senyalar que els passos que s'han de seguir en edicions anteriors a Windows (Window 98, 

Windows 2000, Windows ME i Windows NT) no són els mateixos que s'han indicat.
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d'entorn Java.

Figura 7: Captura de la modificació del CLASSPATH.

Figura 8: Captura de la modificació del PATH.
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Un cop modificades les variables d'entorn en els dos sistemes, s'ha de verificar que el JDK funciona 

correctament. Es pot fer una prova executant una de les comandes de Java  des d'un directori arbitrari del 

sistema:

java -version

Si la resposta indica la versió del JDK, la instal·lació és correcta.
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4.3.  ECLIPSE

Quan s'ha de treballar amb projectes complexes compostos per moltes classes Java els editors de 

textos resulten ineficients. Els Entorns de Desenvolupament Integrats (Integrated Development Enviroment, 

IDE)  són  potents  programes  que  permeten  treballar  amb  diferents  llenguatges  de  programació  i  que 

ofereixen moltes eines per facilitar la generació de codi font. 

Per generar el codi font del nostre programa vam decidir treballar amb Eclipse, l'IDE de Java més 

utilitzat actualment. Eclipse és un IDE de codi lliure i extensible per qualsevol cosa i per res en concret, 

segons la definició que dóna el projecte Eclipse a la seva web oficial  (14). Tot i que està escrit en la seva 

major part en Java, menys el nucli, i que el seu ús més popular és com un IDE de Java, Eclipse és una 

multiplataforma de programació, desenvolupament i compilació de qualsevol tipus de llenguatge, com per 

exemple C/C++  i XML. El projecte Eclipse distribueix lliurement Eclipse des de la seva pàgina Web oficial i 

està disponible en les plataformes GNU/Linux, Windows, MacOS i Solaris.

4.3.1. CARACTERÍSTIQUES 

La  característica  clau  d'Eclipse  és  la  seva  extensibilitat.  A  diferència  d'altres  entorns  de 

desenvolupament,  on les seves funcionalitats estan totes incloses tan si  les necessita l'usuari  com no, 

Eclipse és una gran estructura formada per un nucli i molts connectors (plug-ins) que proporcionen la seva 

funcionalitat final.  Mitjançant la utilització de  plug-ins les funcionalitats del programa es poden ampliar i 

millorar. La forma en què els plug-ins estan interconnexió és mitjançant interfícies o punts d'extensió, així les 

noves aportacions s'integren sense dificultat ni conflictes.  Aquesta arquitectura de connectors és la que 

permet que l'entorn de desenvolupament suporti altres llenguatges a més de Java (plug-in JDT). Hi ha plug-

ins que són lliures i n'hi ha que són de pagament, fins i tot l'usuari en pot programar. Existeixen plug-ins per 

afegir  pràcticament de tot,  accés a bases de dades,  llenguatge C/C++ (plug-in CDT), llenguatge XML, 

control de Tomcat, etc.

La  primera  i  més  important  aplicació  que  es  va  realitzar  amb  Eclipse  va  ser  la  IDE  de  Java 

anomenada  Java Development Toolling  (JDT),  que es va utilitzar  per  desenvolupar  el  propi  Eclipse.  El 

projecte  Eclipse es divideix en tres subprojectes:

• Plataforma Eclipse. El cor de l'aplicació, inclou el nucli, l'entorn de treball (workspace), l'àrea de 

desenvolupament o interfície d'usuari (workbench), l'ajuda a l'equip (Team support) i l'ajuda.

• Java Development Toolling (JDT). Plug-in per al llenguatge Java.

• Pug-in Development Enviroment (PDE). Proporciona les eines per al desenvolupament de nous 

connectors. 

(14)  http://www.eclipse.org
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.

Nosaltres vam decidir utilitzar Eclipse no només perquè és l'IDE de Java més popular, sinó també 

perquè el JDT incorpora les següents funcionalitats:

• Ressalt de sintaxis del codi font per 

• Compilació en temps real, és a dir, no hi ha un opció per compilar, quan es guarden els arxius 

Java es compilen automàticament.

• Control de versions del codi amb Subversion, via Subeclipse, per mantenir 

I perquè Eclipse és un programa de lliure distribució disponible tan en Linux com en Windows, l'únic 

requeriment que ens vam proposar que havien de tenir totes les eines de desenvolupament.

 
4.3.2. INSTAL·LACIÓ

L'Eclipse es pot descarregar de la pàgina web oficial del Projecte Eclipse o de qualsevol “mirror” 

autoritzat.  El  paquet  per  descarregar-se  està  en  format  d'arxiu  ZIP  tan  per  Linux  com  per  Windows. 

Nosaltres ens vam descarregar l'última versió disponible, Eclipse SDK 3.1.2 (19 de Gener de 2006), que 

inclou la  Plataforma Eclipse,  el  JDT i  els  PDE, i  que suporta  el  JDK 1.4.2 i  superiors.   A continuació 

explicarem com s'ha de realizar la seva instal·lació.

4.3.2.1. WINDOWS

Un cop descarregat el paquet s'ha de descomprimir en un directori dins del disc. Per utilitzar Eclipse 

només s'ha d'executar el fitxer eclipse.exe fent clic dos cops sobre la seva icona.  
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Figura 9: Arquitectura d'Eclipse.
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Al  executar-se  demana  que  li  indiquem la  ruta  on  volem que  l'Eclipse  ens  guardi  els  nostres 

projectes durant la sessió oberta. L'Eclipse guardarà tots els projectes en desenvolupament en un directori 

anomenat workspace (entorn de treball) dins del directori indicat. Podem escollir l'opció de guardar sempre 

els projectes en el directori indicat i que no ho torni a preguntar mai més a l'inici d'una nova sessió. Això es 

fa  activant  la  casella  “Use this  as  the  default  and do not  ask  again”.  Es pot  modificar  el  directori  del 

workspace més tard si es desitja. Després d'això apareix la interfície d'usuari d'Eclipse i ja es pot començar 

a generar codi.

4.3.2.2. GNU/Linux

L'Eclipse és una popular eina de desenvolupament que ja ve inclosa en la majoria de distribucions 

de GNU/Linux actuals. La seva instal·lació es pot efectuar simultàniament a la del sistema operatiu o bé 

posteriorment a través de les eines pròpies de cada distribució. En el cas del Fedora, es pot utilitzar l'eina 

yum d'instal·lació de programari per paquets.
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Figura 10 : Execució d'Eclipse amb Windows
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4.4. SUBVERSION (SVN) 

Quan es fa un programa en col·laboració amb altres persones, com va ser el nostre cas, amb dos 

desenvolupadors, sovint s'utilitzen fitxers compartits. Però aquest sistema és propens a errors, ja que no 

estem segurs de si estem enviant tot el codi, de si estem sobreescrivin algún canvi, de quins fitxers hem 

d'utilitzar, de qui té la versió mestra del codi, etc. Per això, nosaltres vam decidir utilitzar un sistema de 

control de versions per compartir el codi font del nostre programa. 

Un sistema de control de versions permet administrar i guardar qualsevol document que canvii amb 

freqüència, com el codi font d'un programa. Consisteix en un arbre de fitxers i directoris en un repositori (15) 

central i un programa client amb el que cada usuari sincronitza la seva còpia local. El repositori és com un 

servidor de fitxers i directoris ordinari, excepte que recorda els canvis fets als fitxers i directoris. Això permet 

recuperar versions antigues de les seves dades o examinar l'historial de canvis de les mateixes. 

Els avantatges que aporta un sistema de control de versions són els següents:

• Actualització de fitxers modificats. El client recorre el nostre codi i sincronitza la nostra còpia local 

amb el repositori.

• Còpies de seguretat centralitzades. Només l'administrador ha de preocupar-se de realitzar còpies 

de seguretat en el repositori.

• Historial  de canvis.  El  repositori  guarda un registres de tots els canvis  realitzats.  És possible 

recuperar qualsevol de les versions anteriors de qualsevol fitxer. Si algú borra tots els fitxers, es 

pot tornar enrera i recuperar tot el seu contingut.

• Accés remot. És possible accedir remotament al repositori a través de xarxes, la qual cosa permet 

utilitzar-lo des de diferents ordinadors. 

• Seguretat.  És  possible  atorgar  diferents  permisos  sobre  diferents  branques  del  projecte.  Per 

exemple, establir permís universal de lectura, i permís d'escriptura només a certs usuaris.

El principal problema dels sistemes de control de versions, però, és l'aparició de conflictes quan els 

usuaris intenten modificar el mateix fitxer a la vegada. Existeixen dues opcions:

• Bloquejar el fitxer durant la seva edició, evitant l'accés concurrent d'altres usuaris. Però això pot 

provocar  altres  problemes:  l'usuari  que  acapara  fitxers,  l'interbloqueig  entre  usuaris  que 

necessiten varis fitxers i la falta de concurrència.

• Els  canvis  realitzats  sobre  un  mateix  fitxer  són  fusionats  intel·ligentment  pel  sistema.  L'únic 

problema és l'intent de fusió de canvis incompatibles, que ha de solucionar-se manualment.

(15) Un repositori és un lloc per emmagatzemar informació. Un repositori pot ser un lloc on múltiples bases de dades o fitxers 

estan localitzats per distribuïdes sobre una xarxa d'ordinadors.  Un repositori  també pot ser una localització que pot ser 

accessible per l'usuari si ha de viatjar a través de la xarxa.
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Actualment  existen  multitud  de  sistemes  de  control  de  versions.  CVS  (Concurrent  Versions 

System)(2)  és el més utilitzat en la majoria de projectes comercials, i pràcticament en tots els de codi obert. 

Però nosaltres vam utilitzar SVN (Subversion)(3), un substitut de CVS al qual estan migrant molts projectes. 

Subversion és un sistema de control de versions de codi obert també i de distribució lliure.

La Figura 5 il·lustra l'arquitectura de Subversion:

A l'extrem inferior hi ha el repositori de Subversion que emmagatzema totes les dades versionades. 

A l'altre, hi ha un programa client SVN que administra rèpliques parcials d'aquestes dades versionades, el 

que s'anomenen “còpies de treball”. Entre aquests dos extrems hi ha múltiples rutes a través de vàries 

capes d'accés al repositori (AR). Algunes d'aquestes rutes inclouen xarxes d'ordinadors i serveis de xarxa 

que despés accedeixen al repositori. Altres passen per alt la xarxa i accedeixen al repositori directament. 

En el nostre cas, vam utiitzar el client SVN connectat al servidor a través d'Internet.

4.4.1. SUBECLIPSE  

El programa client SVN que vam utilitzar va ser Subeclipse, un client SVN per l'Eclipse. Subeclipse 

és un plug-in d'Eclipse que dóna suport al sistema de control de versions SVN i que es pot incorporar a totes 

les seves versions. Més endavant explicarem la seva instal·lació a l'Eclipse i el seu funcionament.
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Figura 11: Arquitectura del funcinament de Subversion.
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4.4.2. REPOSITORI DE LA FARGA 

El repositori SVN que vam utilitzar per guardar el nostre projecte va ser el que ens va proporcionar 

La Farga. La Farga és un servei  d'hostetjat de projectes o continguts lliures que ofereix la Càtedra de 

Programari Lliure de la UPC (CPL)(16. 

El  servei  de La Farga ofereix  un conjunt  d'eines per a gestionar,  emmagatzemar i  publicar  els 

projectes lliures:

• Sistema de control de versions (CVS i SVN).

• Dipòsit de distribucions descarregables del projecte.

• Gestor de documents lligats al projecte.

• Gestor  d'incidències  relacionades  amb  el  projecte:  errors,  suggeriments,  etc.

Fòrums i llistes de distribució de correu.

• Wiki

(16) La Càtedra de Programari Lliure de la UPC és l'ens de la UPC dedicat a fomentar el coneixement i l'ús del programari lliure.  

Més informació a la seva pàgina web oficial: http://www.cpl.upc.edu/.

(17) https://lafarga.cpl.upc.edu/
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Figura 12: Captura de la pàgina web principal de La Farga (17).

https://lafarga.cpl.upc.edu/
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Tothom que ho desitgi pot usar el servei de lafarga.cpl, la condició és que els projectes que vulguin 

hostatjar-s’hi es distribueixin sota llicència lliure. Però un projecte de la Farga no ha de ser necessàriament 

de programari. Tot i que les eines estan pensades per a programadors, també són útils per a gestionar 

altres tipus de coses, com per exemple projectes de continguts com ara llibres. A més a més, les eines de 

gestió de llistes de distribució, forums de discussió i pàgina web, constitueixen un conjunt de solucions útils 

per a la gestió de la comunicació entre grups.

Per usar el servei primer t'has de donar d'alta com a usuari del servei i després sol·licitar l'alta d'un 

projecte o la inscripció en alguns dels projectes existents, tot això des de la pàgina de La Farga. Tots els 

membres del grup ens vam donar d'alta a la Farga i vam demanar l'alta d'un nou projecte amb el nom 

“XAC”. El 2 de febrer de 2006 es va registrar el projecte i tots els membres ens hi vam registrar. Els càrrecs 

que es van atorgar a cada  membre van ser els següents:

Administració

• Xavier Giró Nieto

Suport  

• Xènia Albà Cantero

• Lorena Gomes Carrégalo

Desenvolupament

• Miquel Delgado Vargas

• Neus Camps Hernando

La pàgina d'inici del projecte XAC(18) és pública i permet consultar informació relacionada amb el 

projecte (errors, suggeriments, discussions a fòrums, tasques a realitzar, etc.) i els documents que nosaltres 

hem anat generant. També permet accedir al repositori del projecte.

A l'adreça web on es troba el respositori  del nostre projecte  (19),  els usuaris de La Farga poden 

visualitzar i desacarregar-se qualsevol de les versions d'un fitxer del projecte. Cada versió porta informació 

de la data, l'autor de la versió, els canvis realitzats, etc., paràmetres que s'afegeixen cada cop es guarda 

una nova versió al repositori. 

(18) http://xac.lafarga.cpl.upc.edu/index.php  .

(19) https://lafarga.cpl.upc.edu/plugins/scmsvn/viewcvs.php/?root=xac  
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La Figura 14 mostra una captura de pantalla de l'adreça del servidor web(20) on es troba la última 

versió del projecte és. Per accedir-hi ens hem d'autentificar com a membres del projecte. 

(20) https://svn.lafarga.cpl.upc.edu/dades/svn/xac. 
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Figura 14: Captura de l'adreça del servidor de la Farga que conté l'última versió de les 

carpetes i fitxers del projecte.

Figura 13: Captura de la pàgina Web on es troba el repositori del projecte.
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Si s'utilitza un sistema de control de versions, l'adreça anterior s'ha d'indicar al programa client 

per poder fer la connexió remota i sincronitzar-se amb el servidor de la Farga.  En aquest cas l'autentificació 

també és  necessària.  Més endavant,  quan  expliquem el  funcionament  de  Subeclipse,  explicarem com 

configurar tot això.

La  Farga  també  permet  la  publicació  de  fitxers  i  la  seva  descàrrega  gràcies  al  dipòsit  de 

distribucions  descarregables,   un  servei  que  nosaltres  hem utilitzat  per  publicar  diverses  versions  del 

projecte en què el programa realitzava algunes funcions però no la seva funcionalitat final, per tal que els 

usuaris poguéssin provar el programa en la fase en què es trobava. A la data de 30 de maig de 2006, hi ha 

disponible l'aplicació Traductor realitzada en aquest projecte.

A data de 30 de maig de 2006, dels 40 projectes registrats a la Farga, el nostre és el sizè més 

descarregat pels usuaris amb un total de 32 cops.

(21) https://lafarga.cpl.upc.edu/frs/?group_id=31  
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Figura 15: Captura de la pàgina web on s'han dipositat les distribucions descrregables del projecte (21). 

https://lafarga.cpl.upc.edu/frs/?group_id=31
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4.5. XMLBEANS

Després de decidir el llenguatge de programació a utilitzar (Java) i la IDE més adequada (Eclipse) 

per desenvolupar el Traductor, vam haver de buscar una eina per integrar dades XML en aplicacions Java i 

poder generar les instàncies XML finals.  Aquesta eina havia de tenir dues característiques:

• Ser de lliure distribució (per no haver de demanar a la Universitat que comprés un programa de 

pagament). 

• Aprofitar els esquemes XML de què disposàvem.

L'eina que vam creure més adequada va ser JAXB (Java Architecture for XML Binding) de Sun 

Microsystems, però per assessorament exterior vam descartar-la,  perquè tenia molts problemes amb el 

suport de XML Schema. Ens vans recomanar utilitzar XMLBeans.

XMLBeans és una eina de pont entre classes Java i documents XML. El que en llenguatge tècnic 

s'anomena XML-Java Binding Tool (Eina d'Unió XML-Java).  XMLBeans té com a característica principal un 

suport complet a XML Schema.  

El projecte XMLBeans el va desenvolupar BEA Systmes (22) i al setembre de 2003 el va migrar a una 

llicència  de Apache Software Foundation (23, que distribueix lliurement el programa i la seva documentació 

des de la pàgina Web oficial del projecte (24). 

 

4.5.1 CARACTERÍSTIQUES

XMLBeans  permet  generar  i  manipular  documents  XML  a  partir  de  classes.  D'una  banda, 

XMLBeans aprofita les característiques dels esquemes XML, continguts en arxius XSD, per generar classes 

Java. Recordem que un esquema XML és un document XML que defineix normes per un altre document 

XML, i que una instància XML és un document XML conforme amb l'esquema definit. 

XMLBeans proporciona  un sistema que compila  l'esquema XML per  generar  classes  Java  que 

reflecteixin  l'esquema.  Amb  aquestes  classes  i  l'API  que  proporciona  XMLBeans  es  poden  generar  i 

manipular instàncies XML d'acord amb l'esquema. Les classes Java generades contenen mètodes similars a 

qualsevol  classe Java, com  getters i setters.  XMLBeans proporciona un sistema per validar les 

noves instàncies creades amb l'esquema. 

D'altra banda, encara que no es disposi d'un esquema XML, XMLBeans permet igualment generar i 

accedir a documents XML utilitzant les classes Java que proporciona la seva API.

(22)http://www.bea.com/  

(23)http://www.apache.org/  

(24)http://xmlbeans.apache.org/  
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Nosaltres vam decidir utilitzar la primera funcionalitat de XMLBeans per aprofitar els esquemes XML 

que ens havien proporcionat.

L'API de XMLBeans està formada per dues APIs bàsiques: XmlObject i XMLCursor. El javadoc està 

disponible a la pàgina oficial del projecte.

4.5.1.1. XMLObject

XMLBeans tracta els elements de l'esquema XML com objectes Java, per això al compilar-lo genera 

classes Java amb una sèrie de mètodes. Cada element és tractat com un objecte del tipus simple o del tipus 

complexe (XmlObject), segons com estiguin definits a l'esquema.  Per exemple:

<xs:element name="Information" type="xsd:InformationType"/>

L'element Information és un XmlObject perquè s'ha definit del tipus InformationType,que 
no és un tipus de dada definit a la W3C XML Recomendation, sinó un nou tipus que s'ha hagut de definir a 

l'esquema, que és el que indica l'etiqueta xsd:

<xs:complexType name="InformationType">

<xs:sequence>

<xs:element name="Name" type="xs:String"/>

<xs:element name="Adress" type="xs:String"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

Al tractar l'element Information com un objecte, XMLBeans crea la classe InformationType 
amb una sèrie de mètodes per poder representar l'objecte.

En  canvi,  XMLBeans  tracta  els  elements  Name i  Adress com  a  objectes  però  no  com  a 

XmlObjects, perquè el tipus  String és un tipus de dada especificada a la  W3C XML Recomendation, i 

XMLBeans proporciona els mètodes necessaris per representar-la en la seva API.

4.5.1.2. XMLCursor

Proporciona un nivell  inferior  per  generar i  manipular  documents XML. Un cursor  representa la 

posició dins d'un document XML. Es pot  moure el  cursor per  tot  el  document XML i  instanciar o llegir 

elements  utilitzant  setters i  getters,  però  tractant  sempre  els  elements  com  a  tipus  simples, 

generalment com un String, no permet, per exemple, els tipus Boolean. S'utilitza per crear i manipular 
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documents XML quan no es disposa d'un esquema XML de referència.

4.5.2. INSTAL·LACIÓ 

Abans d'instal·lar XMLBeans es necessita tenir el JDK 1.4 instal·lat i un editor de text per escriure el 

codi font en Java o un IDE de Java. En el nostre cas ja havíem instal·lat el JDK 1.5 i l'Eclipse.

Per instal·lar XMLBeans s'ha de descarregar una de les versions disponibles a la seva pàgina Web. 

Per  a  GNU/Linux  s'ha  de  descarregar  el  paquet  comprimit  amb  extensió  .gtz i  per  a  Windows XP el 

d'extensió  .zip.  Un cop  descarregats,  cada  paquet  s'ha de descomprimir  en un  directori  dins  del  disc. 

Nosaltres ens vam descarregar l'última versió disponible, la 2.1.0 (8 de Novembre de 2005). 

Independentment de la plataforma i la versió, l'estructura de directoris de XMLBeans és la següent:

/xmlbeans-versió

    /bin 

    /docs

    /lib 

/samples   

/schemas   

   LICENSE.txt  

NOTICE.txt

README.txt

• /bin: Localització  dels  scripts per  ser  executats  des  la  la  línia  de  comandes  de  GNU/Linux  o 

Windows.

Un script o fitxer de seqüència conté una sèrie d’instruccions que s’executen una darrera l’altre de 

forma automàtica al  executar  l’script des  de línia  de comandes.  És el  mateix  que escriure  les 

instruccions una a una des de la línia de comandes, però com que això pot resultar bastant pesat es 

fa servir un script.

• /lib: Localització  dels  fitxers  JAR.  El  fitxer  xbean.jar  conté XMLBeans,  i  els  fitxers  resolver.jar, 

xbean_xpath.jar,  jsr173_api.jar i  xmlpublic.jar  contenen  les  classes  Java  per  poder  utilitzar 

XMLBeans. Aquests fitxers s'han d'afegir al  classpath de l' IDE utilitzat perquè els trobi durant la 

compilació, o al classpath de l'usuari en el cas de no utilitzar-se un IDE.

/doc: Localització  de  la  documentació  en  HTML  de  l'API  de  XMLBeans  formada  pel  paquet 

org.apache.xmlbeans.*. 
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• /schemas: Esquemes XML d'exemple.

• /samples: Exemples de com utilitzar XMLBeans.

Després de descarregar i descomprimir XMLBeans s'ha de modificar la variable d'entorn  PATH de 

GNU/Linux i de Windows per poder executar els seus scripts des d'un directori qualsevol del sistema, afegint 

la carpeta /bin.  Si no es vol treballar amb un IDE i es decideix utilitzar un editor de text i compilar i executar 

el programa des de la línia d'ordres, també s'ha de modificar la variable CLASSPATH, afegint la carpeta /lib, 

que conté les llibreries de XMLBeans. Com que quan vam instal·lar XMLBeans ja havíem decidit utilitzar 

l'Eclipse,  nosaltres només vam haver de modificar el path.  Com afegir les llibreries al classpath de l'Eclipse 

ho explicarem més endavant quan expliquem el seu funcionament.

4.5.2.1. GNU/Linux

S'ha de modificar el fitxer .basch_profile, un fitxer ocult del sistema que es troba al directori home . 

Primer s'ha de crear la variable d'entorn XMLBeans.

XMLBEANS_HOME = <ruta del directori de XMLBeans>

Després s'ha d'afegir la carpeta /bin a la variable PATH

PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$XMLBEANS_HOME/bin

  

4.5.2.2. WINDOWS XP

S'ha de fer clic amb el botó dret sobre la icona “MiPC” i seleccionar “Propiedades”. A la pestanya 

“Opciones Avanzades” anar  a l'opció “Variables de Entorno” i després des de “Variables del usuario”:

1) Crear una nova variable d'entorn amb nom  XMLBEANS_HOME i com a valor la ruta del directori on 

es troba XMLBeans.

2) Modificar la variable PATH afegint: 

:%XMLBEANS_HOME%/bin

Per  assegurar  la  correcta  modificació  del  path, es  fa  una  prova  executant  un  dels  scripts de 

XMLBeans des qualsevol directori del sistema, per exemple:
scomp -version

Si la resposta és la versió XMLBeans isntal·lada, la instal·lació sha realitzat amb èxit.

43



Neus Camps Hernando i Miquel Delgado Vargas                                                        Adaptació de metadades per la XAC

4.5.3. COMPILACIÓ DE L'ESQUEMA XSD

El primer pas per començar a utilitzar XMLBeans partint d'un esquema XML, com va ser el nostre 

cas,  és compilar l'esquema i obtenir les classes Java de XMLBeans derivades de l'esquema que permetin 

generar instàncies XML d'acord amb l'esquema.

Per compilar un esquema XSD s'ha d'executar la comanda scomp (Schema Compiler) des de 

la línia de comandes. Aquesta comanda es troba a la carpeta /bin del directori de XMLBeans. S'hi aquesta 

carpeta s'ha afegit anteriorment a la variable PATH del sistema, es pot executar des de qualsevol directori. 

La sintaxi de la comanda scomp és la següent:

scomp [opcions] [directori]* [esquema.xsd]* 

• opcions: -out [nomFitxerJar.jar] 

     nomFitxerJar.jar:  Nom de l'arxiu JAR que contindrà un paquet 
amb les    classes  Java  resultants  de  compilar 
l'esquema.

• directori: Directori que conté l'arxiu XSD que es vol compilar.

• esquema.xsd: Nom de l'arxiu XSD.

4.5.3.1. GNU/Linux

Per poder executar la comanda primer se li han de canviar els permisos al fitxer.

chmod a+x scomp.sh 

Desprès ja es pot compilar l'esquema, per exemple:

scomp -out /home/xac/nom_esquema.jar  /home/xac/nom_esquema.xsd

4.5.3.2. WINDOWS XP

A la versió 2.2.0 de XMLBeans per Windows hi ha un error a la comanda  scomp que s'ha de 

corregir. Com s'indica al fòrum de la pàgina oficial de Java(25),  per solucionar l'error simplements s'ha de 

canviar.  

java  -classpath  %cp%  org.apache.xmlbeans.impl.tool.SchemaCompiler  %*

per

%JAVA_HOME%/bin/java -classpath %cp%org.apache.xmlbeans.impl.tool.SchemaCompiler %*
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(25) http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=694470&messageID=405116  

Després  d'aquesta  modificació  ja  es  poden  compilar  els  esquemes  i  generar  l'arxiu  JAR,  per 

exemple:

scomp -out C:\xac\nom_esquema.jar  C:\xac\nom_esquema.xsd

4.5.4. PROGRAMACIÓ AMB XMLOBJECT

Quan es compila l'esquema, els noms de les classes i els mètodes generats són totalment intuïtius, 

ja que es corresponen amb els noms de l'esquema. Les classes s'agrupen en un paquet (package) amb  el 

nom del targetnamespace (espai de noms) definit a l'esquema i s'empaqueten en un arxiu JAR, el qual s'ha 

d'afegir al classpath del sistema o de l'IDE utilitzat, en el nostre cas l'Eclipse.

Com hem explicat abans, XMLBeans tracta totes les dades d'un esquema XML com a objectes 

Java, és per això que en la compilació es creen classes Java. Per entendre la utilització d'aquestes classes 

per crear noves instàncies XML hem creat el següent exemple:

-Esquema XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<xs:element name="Video" type="VideoType"/>
<xs:complexType name="VideoType">

<xs:sequence>
<xs:element name="Information" type="XSD:InformationType"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InformationType">

<xs:sequence>
<xs:element name="Title" type="xs:String"/>
<xs:element name="Director" type="xs:String"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:schema>

-Instància que volem generar a partir de l'esquema

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<Video>

<Information>
<Title>La ruta natural</Tilte>
<Director>Alex Pastor </Director>

</Information>
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</Video>

XMLBeans tractarà els elements Video i Information com a XmlObjects del tipus VideoType 
i  InformationType, generant les classes  VideoType i  InformationType. En canvi, els elements 

Title i Director els tractarà com a objectes simples del tipus String i no generarà cap classe nova. 

Com que Java és un programa orientat a objectes, XMLBeans també tractarà la nova instància com a un 

XMLObject, del tipus videoDocumentType (té en compte l'element de més nivell que és Video), per 

tant, també generarà la classe videoDocumentType.

El  primer pas és utilitzar  el  mètode  newInstance de la classe  XMLObject.Factory de 
l'API de XMLBeans per crear un objecte del tipus videoDocumentType i crear una instància 

buida. Després, ja es poden instanciar tots elements, atributs i valors seguint la jerarquia de nivells de 

l'esquema. La classe videoDocumentType contindrà un mètode anomenat addNewVideoType que 

crearà  un  objecte  VideoType i  instanciarà  l'element  Video (<Video>).  La  classe  Video Type 
contindrà el mètode addNewInformation per instanciar l'element Information (<Information>). 

La classe InformationType contindrà els mètodes addNewTitle i addNewDirector per instanciar 

els elements  Title (<Title>) i  Director (<Director>). Per escriure els valors de  Title (La ruta 

natural)  i  Director (Alex Pastor),  s'utilitzarà el  mètode  setStringValue que proporciona l'API de 

XMLBeans pel tipus String.

Un cop instanciats tots els elements, l'objecte del tipus  videoDocumentType es podrà validar 

per  comprovar  que segueix  l'esquema,  utilitzant  el  mètode  validate  de la  classe XmlObject. 

Després s'haurà de  convertir  al  tipus  String per  poder-lo  guardar  en un  arxiu  amb format  XML 

utilitzant el mètode parse de la classe XmlObject.

XMLBeans també ofereix la possibilitat de validar documents XML sense necessitat d'escriure codi, 

executant la  comanda validate des de la línia d'ordres:

validate nom_esquema.xsd nom_instància.xml

4.5.4.1. TÈCNICA TYPESUBSTITUTION

Als esquemes XML de la XAC (XACscema.xsd i XACschema_privat.sd) s'utilitza una  tècnica que 

s'aomena Type Substitution. Aquesta tècnica s'utilitza molt però introdueix un nivell de complexitat alt alhora 

de generar documents XML. Com que durant el desenvolupament del codi utilitzant XmlObject vam tenir 

problemes a causa d'aquesta tècnica, explicarem breument el seu funcionament i les solucions que vam 

trobar.
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Tenim les següent línies de la instància pública:
<Description xsi:type="ContentEntityType">

<MultimediaContent xsi:type="VideoType">

Per instanciar aquestes línies, a l'esquema XAC_schema.xsd definia:

<xs:element name="Mpeg7">
<xs:complexType>

<xs:complexContent>
<xs:extension base="xac:Mpeg7Type">

<xs:sequence>
<xs:element name="Description" 
type="xac:CompleteDescriptionType" 
maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:extension>

</xs:complexContent>
</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:complexType name="CompleteDescriptionType" abstract="true">
<xs:sequence>

<xs:element name="DescriptionMetadata" type="xac:DescriptionMetadataType" 
minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ContentDescriptionType" abstract="true">
<xs:complexContent>

<xs:extension base="xac:CompleteDescriptionType"/>
</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ContentEntityType">
<xs:complexContent>

<xs:extension base="xac:ContentDescriptionType">
<xs:sequence>

<xs:element name="MultimediaContent" 
type="xac:MultimediaContentType" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:extension>

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
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L'element Description està definit del tipus CompleteDescriptionType a l'esquema, però a 

la instància l'atribut  type indica que ha de ser del tipus ContentDescriptionType. Precisament, per 

instanciar  el  següent  element,  MultimediaContent,  en  la  compilació  es  crearà  el  tipus  Content 
EntityType, que contindrà el mètode addNewMultimediaContent.

En  canvi,  la  classe  CompleteDescriptionType resultant  de  la  compilació,  no  contindrà  el 

mètode  addNewMultmediaContent,  sinó  addNewDescriptionMetadata.  Perquè  Description 
pugui instanciar l'element MultimediaContent,l'esquema utilitza TypeSubstitution.

El  tipus  CompeteDescriptionType està  definit  com  a  abstracte  (abstract="true"). 

ContentDescriptionType està definit com a extensió d'un altre tipus, CompleteDescriptionType 
(<extension  base=”xac:CompleteDescriptionType”>),  i  també  és  abstracte.   El  tipus 

ContentEntityType no és abstracte però és una extensió de ContentDescriptionType.    

La tècnica TypeSubstitution permet que qualsevol element pugui utilitzar un tipus abstracte, però no 

pot utilitzar un tipus que és l'extensíó d'un tipus abstracte.  És equivalent que al comportament d'una classe 

en Java.

Així, l'element  Description pot utilitzar el tipus ContentEntityType, perquè és un extensió 

d'un altre tipus i no és abstracte. En canvi, no pot utilitzar el tipus ContentDescriptionType.

Llavors, el que s'ha de fer durant el desenvolupament del codi és indicar que Description utilitzi 

el  tipus  ContenEntityType en  lloc  del  tipus  CompleteDescriptionType.  Nosaltres  vam  fer  el 

següent:

Instanciar l'element Description:

CompleteDescriptionType completeDescription = mpeg7.addNewDescription();

Passar del tipus CompleteDescriptionType  al tipus  ContentDescriptionType 
mitjançant un cast :
ContentDescriptionType contentDescription =(ContentDescriptionType)completeDescription; 

Però aquesta sentència produïa el següent error en la compilació:

Exception in thread "main" 
java.lang.ClassCastException:noNamespace.impl.CompleteDescriptionTypeImpl 

Per resoldre el problema vam necessitar ajuda exterior. Amb XmlObject el cast s'havia de fer de la 
següent manera:

(ContentDescriptionType)completeDescription.changeType(ContentDescriptionType.type);
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ContentEntityType description= (ContentEntityType)contentDescription.changeType(      
ContentEntityType.type ); 
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5. ADAPTACIÓ DE LES METADADES A L'ESTÀNDAR XAC

En  aquest  apartat  s'explica  com  van  ser  adaptades  les  metadades  de  TVT i  ESCAC al  nou 

estàndard definit per la  XAC. Aquesta adaptació va començar amb un estudi de com els dos proveïdors 

emmagatzemen els seus continguts audiovisuals, és a dir, quin sistema utilitzen acutalment per a la seva 

catalogació. A continuació vam procedir a l'estudi  de com extreure aquesta informació de les bases de 

dades per tal de poder adaptar-la de la manera més òptima possible. Seguidament vam estudiar com iniciar 

aquesta adaptació, es a dir, com  analitzar aquesta informació per obtenir el que realment ens interessa. 

Finalment vam estudiar les diferents eines i tècniques per arribar al resultat final. A continuació veurem 

aquest procediment pels dos proveïdors.

5.1. ESCAC 

5.1. ESTUDI PREVI

Primerament es va realitzar un estudi per part de la Fundació i2cat ()el qual establia la relació entre 

les metadades que es cataloguen en els diferents proveïdors i les definides per l'estàndard XAC. El resultat 

obtingut per l'ESCAC va ser el de la Taula 3. 

Metadades ESCAC Metadades XAC Observacions

Referència Identificador Part privada 

Realitzador/ director Crèdits 

Títol Títol 

Format Format 

Data Data d'edició Correspon a la data en que va ser introduït a l'arxiu 

TC Durada 

Observacions 

(data, etc) 

Observacions Comenta alguna data, si està subtitulat, etc... 

Palmarès i premis Palmarès 

Taula 3. Comparació metadades ESCAC i XAC .            

(26) L'estudi previ realtizat per la XAC es troba a l'ANNEX I
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Un cop vam rebre aquest estudi, vam concertar la nostra primera reunió amb l'ESCAC  per conèixer 

el sistema d'emmagatzematge, així com els formats dels seus continguts i la seva intenció alhora d'escollir 

quin  sistema  utilitzaria  per  a  la  seva  catalogació.  Tenien  la  opció  de  quedar-se  amb  el  sistema  que 

utilitzaven fins ara o, per contra, utilitzar només el nou sistema de catalogació proposat per la XAC.

Així doncs vam saber que utilitzaven el programa Acces de Microsoft Office. Ens van subministrar 

una còpia de la seva base de dades – veure figura 1 -  per a poder estudiar-la i trobar la manera adient per a 

poder accedir a les metadades. L'ESCAC va expressar que voldrien afegir-se al nou sistema de catalogació, 

això significava que el nostre programa de traducció de les metadades havien de fer la traducció un sol cop, 

implicant que només hauríem d'accedir un sol cop a la base de dades per fer la traducció. En cas contrari 

hauríem hagut de realitzar el traductor en linia, es a dir cada cop que s'hagués d'introduir un nou registre a 

la base de dades el nostre programa hauria fet el procediment de traducció. En la solució en línia hauríem 

hagut d'integrar un programa amb accessos constants a la base de dades la qual cosa hauria complicat molt 

el projecte.

   

51

Figura 16: Captura de pantalla de la base de dades de l'ESCAC. 



Neus Camps Hernando i Miquel Delgado Vargas                                                        Adaptació de metadades per la XAC

Un cop establerts els objectius, vam començar l'estudi de la base de dades. El primer que vam 

observar es que teníem 782 registres a traduir, el que significava  252 KB. Seguidament ens vam plantejar 

la manera d'extreure aquestes metadades de la base de dades de l'ESCAC. Donat que el  sistema de 

catalogació dels dos proveïdors que teníem encarregats eren diferents – com veurem més endavant amb la 

TVT – i  que volíem realitzar tots dos traductors de la manera més similar possible, vam decidir  que la 

manera més comuna entre tots dos i a la vegada més senzilla era exportar les bases de dades en format de 

text (format .txt). Així doncs vam procedir a generar un fitxer en format text de la base de dades. La figura 2 

mostra un exemple de línia de text d'un registre de l'ESCAC. 

811,00;" PAU LOPEZ";"EXTRAVIADOS";"DVCAM";19/7/2005 10:49:39;"20'";"2004 - Sub,anglès ";;;;

Figura 17. Registre extret de la base de dades de l'ESCAC.

5.1.2. EXTRACCIÓ LÍNIA A LÍNIA

El següent pas que vam plantejar-nos va ser com extreure cada registre del nou document de text – 

veure figura 3 -. Teníem els continguts en un document de text i cada línia d'aquests document definia un 

registre emmagatzemat a la base de dades de l'ESCAC. El nou document de text dins de JAVA seria vist 

com a String i per tant heretaria tots els seus mètodes. El primer que vam haver de realitzar va ser dividir el 

nou document de text en línies, es a dir en registres a la base de dades. Per poder realitzar aquest procés 

vam haver de crear una nova classe JAVA anomenada OpenerFileText. 

La classe OpenerFileText serveix per obrir els fitxers d'entrada dels traductors. Dins d'aquesta nova 

classe s'implementen uns mètodes que retornen el fitxer d'entrada com a classe JAVA  BufferedReader. 

Aquesta classe ve definida dins del Java Development Kit (JDK) i inclou un mètode anomenat 'readline' el 

qual et retorna, en forma de  String, el que hi ha emmagatzemant al  buffer fins a trobar un salt de línia. 

D'aquesta manera aconseguim extreure cada registre del fitxer de text pel seu posterior tractament. A partir 

d'aquí l'entrada al nostre traductor es correspon amb un registre entrat a la base de dades. 
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 Figura 18. Esquema d'extracció línia a línia.

5.1.3. EXTRACCIÓ CAMP A CAMP

El procés de l'extracció camp a camp es duu a terme dins de la classe Translator. Aquesta classe la 

vam crear per realitzar tot el procediment de traducció de les metadades.  Ens vam plantejar com poder 

separar els camps d'aquest String generat, corresponent a un registre d'entrada. Després d'analitzar-ho vam 

arribar a la conclusió de que una manera de poder separar aquestes metadades era la classe  Maps de 

JAVA. Aquesta classe esta definida dins de JDK  i crea un objecte que 'mapeja' camps amb valors. Vam 

trobar un programa que incloïa un mètode que ens permetria realitzar aquest procediment. Vam integrar 

aquest mètode a la classe Translator, i el vam anomenar splitLine.

 

SplitLine ens permet crear Maps amb camps definits prèviament. Dins d'aquest camps assignem les 

53

BBDD_ESCAC.txt

Generació 
OpenerFileText 

Mètode readline

Ultima
linia?

NO

Mètode 

 getBufferedReader

SI

Nova
Entrada

Traductor
...

Seguir amb 
programa

 principal...



Neus Camps Hernando i Miquel Delgado Vargas                                                        Adaptació de metadades per la XAC

nostres metadades. Un cop feta aquesta assignació les metadades son totalment accessibles. En resum, 

per a cada registre creem el seu corresponent objecte Map per poder tractar cada camp amb independència 

i procedir a la seva correcta adaptació. La figura 4 mostra un exemple de relació entre línies i Maps.

 

Figura 19. Gràfic de conversió de línies a 'Maps'

Per  aquest  procés  cal  definir  quins  camps conformen els  Maps. Aquesta  informació  graciés  a 

l'estudi realitzat per part de la Fundació i2cat, ens va resultar molt senzill de determinar. Aquests camps – 

keys – s'havien de definir com a una String de Strings, es a dir una cadena que conté els camps que volem 

que conformin el nostre mapa, tal com es mostra a la figura 5.

"Referència", "Director", "Títol", "Format", "Data", "TC", "Observacions", "Palmarès i premis"

Figura 14. Camps que conformen els Maps de l'ESCAC

Cada línia de text de l'entrada s'ha de desglossar en diferents camps. El mètode es 

basa en llegir caràcter a caràcter i identificar les cometes (“) per tal de saber quan comença i 

quan acaba un camp. Quan identifiquem la primera cometa sabem que comença un camp. 

Guardem el seu contingut fins la propera cometa i assignem el contingut obtingut amb el camp 

corresponent. També comptem els punts i  comes (;), ja que d'aquesta manera sabem de 

quina metadada es tracta. Per exemple, si es el primer punt i coma sabem que es tracta de la 

“Referència”, si es el segon de “Director” i així successivament. 
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                                            No

                           Si             

                            

                                        

                                           

                            Si 

                                          No

                           Si 

Figura 20. Esquema d'extracció línia a línia.
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5.1.4. ADAPTACIÓ DE LES METADADES

Un cop extrets als camps, el següent pas és adaptar-los, és a dir  canviar les metadades que tenim 

al format definit per la XAC. La figura 7 en mostra un exemple en el que els números decimals són eliminats.

811,00  -->  811

Figura 21.Conversió de la referència

L'adaptació no va ser necessitaria per a tots els camps de l'ESCAC, ja que per al “Títol”, “Director”, 

“Format”, “Observacions” i “Palmarès i premis”, no va fer falta cap tipus d'adaptació. Per contra vam trobar 

tres casos especials:

– Referència

– Data

– TC

Referència

Aquest cas es correspon amb l'exemple de la figura 7. Simplement cal treure els tres últims 

caràcters de la referència d'entrada, i això s'aconsegueix fent un  subString de la cadena de entrada - la 

referència -. Depenent de la llargada d'aquesta en trauríem d'un cert índex a un altre.

       

                                                          No            Si   

                                                          No 

   Si

                                                        

                                                           No

                                                                         Si

    

 

Figura 22. Esquema mètode adaptar referència.
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Data

En aquest cas, l'adaptació va ser més complicada ja que, com mostra la figura 9, els canvis són 

menys evidents que en el cas de la referència. En aquest cas cal passar d'un format del tipus DD/MM/AAAA 

a un del tipus AAAA-MM-DD. Primer cal comprovar que la longitud d'entrada sigui diferent de zero, ja que si 

no és així, significa que no tenim data. Un cop feta aquesta comprovació s'utilitza el mètode  subString. 

Redistribuint aquests subString l'any passa de ser l'últim al primer- s'obté el nou format per la data. L'últim 

pas és substituir el caràcter parèntesis (/) per el caràcter guió (-).

16/09/2005    2005 – 09 - 16

Figura 23Conversió de la data

TC

El camp TC correspon al camp durada del contingut. Aquesta adaptació - veure figura 6-  consisteix 

en  passar  el  format  d'entrada  al  format  tipus  'THH:MM:SS'.  Per  aconseguir-ho  s'utilitza  la  tècnica  del 

subString, aquest cop rebutjant l'última cometa (') del camp, i quedant-nos amb els minuts per passar-los a 

la posició corresponent amb el nou format.

20'  --> T00:20:00

Figura 24.Conversió de la durada

Amb aquestes manipulacions adaptacions ja es disposa les metadades per  a la seva posterior 

incorporació a un document XAC.

5.2. CANAL TERASSA TV (TVT)

5.2.1. ESTUD PREVI

En aquests cas el procediment a seguir va ser similar al anterior. Primerament vam analitzar els 

resultats obtinguts per l'estudi de la Fundació icat, mostrats a la taula 4, per saber a que ens enfrotàvem. 

TVT mostrava unes metadades molt més extenses que l'anterior i una adaptació més complicada.

Metadades XAC Observacions

Cinta Num.cinta Part privada
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Metadades XAC Observacions

Programa Títol

Número - Títol Identificador A estudiar,  de vegades números i  de 

vegades números amb lletres.

Emissió Data d'emissió

Durada Durada

Direcció Crèdits: Director - NOM

Guió Crèdits: Guió - NOM

Presentació Crèdits: Presentador – NOM

Convidats Crèdits: Convidats - NOM

Realització Crèdits: Realitzador - NOM

Edició Crèdits: Editor - NOM

Càmeres Crèdits: Càmera - NOM

Veus Off Crèdits: Veu en off - NOM

Contingut Sinopsi Resum del programa

Observacions Comentaris Part privada

Cites Observacions  -------

Altres Observacions Part pública, comentaris
 

Taula 4. Comparació metadades TVT i XAC.             

Un cop estudiat les metadades les quals conformaven la base de dades de TVT, vam concertar la 

reunió amb els membres de la televisió local de Terrassa. Desprès d'aquesta reunió vam saber que TVT 

utilitzava la base de dades documental  Knosys de Micronet i ens van confessar que l'arxiu es trobava en 

mal  estat,  ja  que  persones  diferents  catalogaven  els  continguts  sense  seguir  una  pauta  prèviament 

marcada. En la reunió ens van deixar una còpia del programa  i un altre copia de l'arxiu de la base de dades 

que tenien en aquells moments.

Un  vegada  vam  estudiar  el  programa  Knosys  (veure  figura  11)  ens  va  resultar  pràcticament 

impossible trobar informació sobre com poder accedir-hi. Vam optar per generar una copia de la base de 

dades en format text (.txt), la qual cosa ens va fer decidir en tractar el fitxer d'entrada com a text. Tal com 

hem comentat en l'anterior apartat , aquesta estratègia permet definir els màxims passos comuns entre tots 

dos traductors.  
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Figura 25. Captura de pantalla programa Knosys

Ens trobàvem amb un cas molt similar amb l'anterior, però en aquest cas amb un fitxer d'entrada en 

pitjor estat que el de l'ESCAC. En aquest cas ens vam trobar amb un mida de base de dades d'uns 10.000 

continguts, que en el format de Knosys es corresponien en 5,60 MB i el fitxer de text generat va ser de 3,42 

MB. Un exemple el veiem a continuació, on les dades  es mostren en el seu format original.

"8","CONVERSA  DE  BRUIXES","NOIES  JOVES  AVUI","4  MAGI  1994","60'","REGIDORIA  DE  LA 

DONA","ELIZABETH  CARVAJAL","ELIZABETH  CARVAJAL","RUDOLF  CAMA¥ES  (REGIDOR  DE 

JOVENTUT), CARME CASAMADA (EXPERTA EN ART), CRISTINA SUAREZ (COORDIANDORA LOCAL 

JOVES  AMB  INICIATIVA),  MARISA  SANTANDER  (SECRETARIA  LOCAL  CCOO  DONA)","GEMI 

GUIA","","SERGIO  PALENZUELA,  TONI  VILARRUBI,  WENCES  MATARIN","","TERTIA  ENTRE  LES 

CONVIDADES I LES ALUMNES DEL COLLEGI POLITECNIC","SEGONA PART CINTA 9 CONVERSA DE 

BRUIXES","","" 

Figura 26. Exemple metadades Canal Terrassa TV.

Aquesta base de dades presenta errors sintàctics en la data, això va ser motiu de moltes dificultats 

alhora  de  poder  adaptar  correctament  les  metadades.  També,  degut  a  que  no  disposaven  de 

documentalista,  en  molts  continguts  només  disposaven  de  el  número  de  cinta,  el  títol  del  programa, 

l'identificador, la data i la resta de metadades es trobaven incloses en la part de comentaris, fent impossible 

la seva extracció.

Més endavant, després d'haver analitzat amb més profunditat les metadades, vam observar que els 
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camps que teòricament eren reservats pels crèdits contenien noms repetits. Es a dir el director, presentador, 

càmera, editor... eren les mateixes persones. Degut això ens vam tornar a posar en contacte amb TVT per 

aclarir aquest assumpte i ens van confirmar que en molts continguts els camps no corresponien exactament 

amb els crèdits i que, fins i tot, en alguns casos el nom que apareixia era el de la persona que en aquell  

moment  indexava el  contingut.  Davant  d'aquesta  nova situació  vam decidir  adaptar  únicament  els  dos 

primers camps dels crèdits, ja que eren els que amb més freqüència es trobaven indexats.

5.2.2. EXTRACCIÓ LÍNIA A LÍNIA

Vam començar el tractament de la base de dades de la mateixa manera que vam fer-ho amb la de 

l'ESCAC, es a dir utilitzar la classe definida per nosaltres  OpenerFileText i  utilitzar els mètodes definits 

getBufferedReader. Quan ens vam disposar a separar el document de text en línies per poder crear els 

Maps corresponents amb el mètode readline ens va fallar. Vam estudiar el problema i vam observar com la 

base de dades en format text tenia salts de línia quan en realitat aquesta no havia acabat, és a dir, el 

mètode  readline no ens servia per aquest cas ja que a l'hora de crear els  Maps – com hem vist abans 

teníem en compte les cometes i els punts i comes per separar continguts – fallava perquè esperava un 

determinat número de camps – cometes i punts i comes – i en rebia un altre de diferent.

Degut  a  aquest  problema,  vam  haver  de  realitzar  un  altre  procediment  dins  de  la  classe 

OpenerFileText  per poder separar correctament el document de text en línies. Gràcies a que teníem un 

caràcter que es repetia al llarg de cada línia de tota la base de dades, duent el compte d'aquest caràcter 

podíem identificar quan acabava una línia i quan en començava d'una de nova. Aquest caràcter eren les 

cometes (“).  Vam identificar que cada línia tenia 34 cometes, així doncs ens vam crear el  nostre propi 

mètode 'readline' però adaptat als nostres propis requeriments. Aquest mètode, anomenat  lineItemTVT – 

veure figura 10 -, de la nova c rep el fitxer d'entrada i el llegeix caràcter a caràcter. Si identifiquem si és una 

cometa augmenta un comptador de cometes, i l'afegim a un String de sortida, que serà la línia generada. Si 

no es tracta d'una cometa simplement s'afegeix al String de sortida. D'aquesta manera quan el comptador 

arriba a 34, tot i que hi trobem un salt de línia, sabem que tenim una línia – contingut – nou i llest per a la  

seva posterior adaptació.
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                                                          Si           No  

                                                          No 

   Si

                                                        

                                                           No

                                                                         

    

Figura 27. Esquema mètode lineItemTVT.

5.2.3. EXTRACCIÓ CAMP A CAMP

El següent  pas va ser  crear  els  Maps,  que amb l'anterior  modificació ja funcionava de manera 

correcte. En aquest cas la conversió a  Maps  sí que va ser exactament igual a de l'ESCAC, simplement 

creant els camps definits per l'estudi realitzat per la Fundació i2cat. I canviant el caràcter de separació entre 

metadades, que aquest cop es tractaria d'una coma (,). La resta de procediment seria exactament igual.

"Num.cinta", "Programa", "Titol", "Data", "Durada", "Crèdits", "Crèdits 2","Crèdits 3",  "Crèdits 4", 

"Crèdits 5", "Crèdits 6", "Crèdits 7","Crèdits 8", "Sinopsi", "Comentaris", "Comentaris 2", "Comentaris 3"

Figura 28. Camps que conformen els Maps de TVT
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5.2.4. ADAPTACIÓ DE LES METADADES

Un cop creats el  Maps corresponents a cada contingut vam començar l'adaptació. Aquest cop les 

metadades  que  no  varen  necessitar  modificacions  van  ser  el  títol,  el  identificador,  la  referència,  els 

comentaris, el crèdits - exceptuant que en descartàvem sis – i la sinopsis. Així doncs les úniques metadades 

que necessitaven modificacions eren:

– Data d'emissió

– Durada

 

Data d'emissió

En aquest cas l'adaptació de la data va ser molt més complicada que en el cas de l'ESCAC ja que la 

data presentava diferents formats. La taula 5 en mostra un exemple.

– "15 DE GENER DE 2006"

– “15 DE MAR€ 2000”

– "15 DESEMBRE 1989"

– "OCTUBRE 1989"

– "OCTUBRE / NOVEMBRE 2004"

– "DIMARTS 27 JULIOL 1999"

– “ABRIL”

– “4 MAGI 1994”

Taula 5. Diferents formats data d'emissió.

Com es  pot  veure teníem molts  formats  diferents  i  amb diverstitat  gramatical.  Això  ens  va fer 

plantejar en adaptar el format més comú i rebutjar la resta.

Per dur a terme l'adaptació, vam començar per utilitzar un mètode  matches   característic de la 

classe JAVA String. Aquest mètode en permet trobar una cadena de text dins d'un altre. és a dir, ens permet 

trobar qualsevol paraula dins d'una cadena de text. Gràcies això fem la comprovació de si el nom d'un mes 

es troba a la cadena d'entrada de la data, identifiquem aquests mes i assignem el número corresponent al 
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mes (veure figura 10). La resta va ser semblant a l'anterior, és a dir, fer subStrings de la cadena d'entrada 

tenint en compte la llargada de la cadena que aquest cop era variable. Per saber quins indexs havíem 

d'agafar,  vam utilitzar  els mètodes indexOf i  lastIndexOf definits per  la classe  String.  Aquests mètodes 

necessiten d'una cadena d'entrada que haurem de passar (en el nostre cas el nom del mes) i retornen la 

primera posició que coincideix amb la paraula donada i la ultima posició respectivament en referència a la 

cadena d'entrada – la data-. Un cop realitzada aquesta comprovació i sabent la llargada total de la cadena 

d'entrada  – mètode length -, vam poder identificar el número de dia i el número de més. Per exemple, pel 

dia agafàvem el  subString des de la posició 0 fins el index calculat amb indexOf-1,  i per l'any des de el 

lastIndexOf+1 fins a  la  longitud total  de la  cadena.  Amb aquests  procediments  i  afegint  els  guions (-) 

obtenim el format definit per la XAC.

                                         Si   

                                        

                          No 

Si    

                                                                                        ...

                                                         

                        No                                                                     

    

Figura 29. Esquema mètode lineItemTVT.

Durada

Com hem comentat amb anterioritat, molts camps els vam torbar desinformats. Un d'ells va ser la 

durada. Moltes vegades aquesta informació apareix a l'apartat de comentaris. Tot i això vam decidir adaptar-

la ja que el procediment era exactament igual al de l'ESCAC.
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                                                          No            Si   

                                                          No 

   Si

                                                        

                                                          

    

 

Figura 30. Esquema mètode adaptar durada.                    

6. CODI DESENVOLUPAT

En aquest apartat es descriu l'arquitectura del traductor així com els diferents algoritmes, mètodes, 

classes i procediments creats pel programa. Aquest punt ha evolucionat molt des de el primer dia per tal 

d'aconseguir una arquitectura el més flexible possible. 

6.1. ARQUITECTURA

Tot i haver d'implementar dos traductors diferents vam voler que tots dos fossin el més 

semblants possible i  que compartissin el  màxim de codi possible.  Com hem vist al  capítol 

anterior, tots dos traductors reben com a entrada un fitxer de text amb les metadades. Vam 

estudiar com podríem escriure el màxim de codi comú possible i vam arribar a la conclusió que 

amb una arquitectura adequada l'únic que caldria particularitzar seria la part de l'adaptació de 

cada cas. 

6.1.1.FLUX DEL PROGRAMA
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Figura 31. Esquema general traductor

Com veiem a la figura 1 el procés per a les entrades al traductor, es el mateix exceptuant l'adaptació 

individual de cada base de dades. Així doncs en el  TranslatorDemo és on escollirem de quin proveïdor 

volem traduir les seves metadades – ESCAC o TVT – i on serà emmagatzemada la traducció d'aquetes 

metadades a disc o mitjançant WebServices.

 

Un cop a Translator és on triem el camí depenen de quin proveïdor s'ha escollit amb anterioritat. Tot 

seguit adaptem les metadades com s'ha explicat al capítol anterior. Un cop passada aquesta classe obtenim 

un objecte del tipus XacMetadada en el qual tot seguit s'obté dos objectes del tipus String que contenen tant 

la  traducció  de la  part  publica  i  la  part  privada.  Finalment,  i  depenent  de l'escollit  al  TranslatorDemo, 

guardem les traduccions a disc o les enviem via WebServices.

6.2. DESCRIPCIÓ DE LES CLASSES

6.2.1. TRANSLATORDEMO

En aquesta classe es on trobem el mètode principal (main) del programa. Dins del TranslatorDemo 
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s'ha implementat una interfície gràfica per esollir els paràmetres d'entrada del programa. Permet escollir la 

funcionalitat de l'aplicació: enviar les metadades traduïdes al servidor de metadades de la XAC o guardar-es 

en arxius XML dins del disc. En el primer cas, les dades d'entrada necessàries són: nom del proveïdor, nom 

d'usuari i contrasenya per entrar a la xarxa de la XAC. En el segon cas: nom del proveïdor, ruta del fitxer txt 

que conté les metadades – veure figura 3 -, ruta del directori on guardar les instàncies de la part privada i 

ruta del directori on guardar les instàncies de la part pública. 

Un  cop  obtinguts  tots  els  paràmetres  d'entrada,  es  crida  el  mètode  setTranslaot  de  la  classe 

Translator i se li passen aquest paràmetres.

Figura 32. Cuadre diàleg proveidor.

Figura 33. Exemple quadre de diàleg.

6.2.2. TRANSLATOR

Aquesta  classe  implementa  el  mètode  utilitzat  per  TranslatorDemo anomenat  setTranslator.  El 

mètode  setTranslator rep els diferents paràmetres d'entrada del  programa escollits  per l'usuari.  A partir 
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d'aquí es on comença el procés d'adaptació. 

                       

 ESCAC          TVT

      Disc             WebServices

Figura 34. Esquema Translator

6.2.3. OPENERFILETEXT

Primer hem d'obrir els fitxers d'entrada en format de text. Per obrir els fitxers vam definir una nova 

classe Java anomenada OpenerFileText. Aquesta nova classe ens permet obtenir, mitjançant mètodes que 

vam implementar, un apuntador del fitxer per poder ser tractat dins de Java
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Com hem explicat  al  capítol  anterior,  en  el  cas  de  l'ESCAC  el  mètode  readline de  la  classe 

BufferedReader (definida pel JDK) ens serveix per a l'adaptació de les metadades. Per aquesta raó uns dels 

mètodes que vam definir dins de la classe  OpenerFileText va ser el mètode  getBufferedReader. Aquest 

mètode ens retorna un objecte de la classe  BufferedReader a partir  del fitxer d'entrada. El nou objecte 

generat ens permet utilitzar els mètodes definits pel JDK i un d'aquest mètodes es el que vam utilitzar per a 

dividir el fitxer d'entrada en línies.

En el  cas de  TVT crear  un objecte  del  tipus  BufferedReader no ens  servia,  ja  que el  mètode 

readline, com ja hem vist, no funcionava en aquest cas. Per aquest motiu ens vam definir un nou mètode. 

LineItemTVT es el  nou mètode que ens fa les funcions de  readline de la classe  BufferedReader.  Vam 

implementar aquest mètode basant-nos en part d'un projecte realitzat amb anterioritat. 

6.2.3. TRANSLATORESCAC

Aquesta classe és la part del codi particular per a cadascún dels dos proveïdors. En aquesta classe 

és on vam implementar el mètode translatorMetadadesEscac. Aquest mètode és l'encarregat de adaptar les 

diferències entre el format de l'ESCAC i el format definit per la XAC. Aquest mètode rep com a entrada un 

String i obtenim a la sortida un objecte del tipus XacMetadada. Les adaptacions es realitzen tal com hem 

explicat en l'anterior capitol. Un cop adaptades mitjançant crides – 'sets' -  als mètodes definits a la classe 

XacMetadata obtenim el nou objecte. 

                                           

                               LineItem

                                                            

Figura 35. Esquema TranslatorSCAC

6.2.4. TRANSLATORTVT

La classe TranslatorTVT fa el mateix que l'anterior. Hi trobem el mètode translatorMetadadesTVT, 

que en aquest cas farà l'adaptació pròpia de les metadades de TVT. Tot el procediment de l'adaptació es el 

que hem vist en el capítol anterior.

6.2.5. XACMETADADA

Aquesta classe crea un objecte del tipus xacMetadata. El constructor d'aquesta classe crea tots els 

camps de les metadades publiques i privades de la XAC buits. La classe implementa mètodes sets i gets 

per omplir i recuperar aquests camps respectivament. Tots els mètodes sets necessaris són cridats des de 
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TranslatorEscac i  TranslatorTVT. Aquestes  crides  es  fan  únicament  per  les  metadades  que  tenim 

instanciades dins de les bases de dades dels proveïdors. La resta es queden buides.

editionDate = "";

fileFormat = "";

title = "";

synopsis = "";

who = "";

whatAction = "";

state = "";

city = "";

district = "";

area = "";

place = "";

when = "";

  

Crides a mètodes 'sets'

editionDate = "2005-07-19";

fileFormat = "1";

title = "EXTRAVIADOS";

synopsis = "";

who = "";

whatAction = "";

state = "";

city = "";

district = "";

area = "";

place = "";

when = "";

Figura 36. Exemple creació objecte XACMetadata

6.2.6. XACMETADATAPRIVATE

Aquesta classe implemeta el mètode creatNewInstance. Aquest mètode rep un objecte del tipus 

XacMetadata i  retorna un String amb les metadades privades traduïdes codificades en MPEG-7 i en el 

format XML definit  a l'esquema XML XACschema.xsd. El  mètode utilitza les classes Java generades al 

compilar l'arxiu ACschema.xsd per instanciar els elements. 

6.2.7. XACMETADATAPUBLIC

Aquesta classe fa exactament el mateix que l'anterior però per les metadades públiques traduïdes.

6.2.8. WRITE2DISK

Dins d'aquesta classe es guarda les instàncies creades al  disc. Dins d'aquesta classe ens vam 

definir  el  mètode saveXacInstances.  Aquest  mètode  rep  els  Strings creats  amb  anterioritat  i  crea  els 

objectes XML. Un cop creats aquests objectes ens definim uns objectes de la classe OutputStream (definida 

a JDK) de sortida que l'haurà definit l'usuari. Finalment utilitzem el mètode save de la classe XmlObject.
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6.2.9. SEND2WEBSERVICES

Aquesta calsse permet realitzar la connexió amb el servidor de metadades de la XAC i enviar-hi les 

metadades públiques i privades contingudes en Digital Items. Per realitzar aquest procés en vam haver de 

definir un client. Per crear aquest programa client ens van haber de pasar les classes que generaven 

tant  el  servidor  com el  client.  Aixi  doncs vam rebre aquestes classes i  vam compilar  les  classes 

corresponents a la part del client. Un cop tenim la classe generada per la part de client, podem utilitzar 

els diferents mètodes que van implementar. El primer pas es crear un objecte del tipus client mitjançant 

el  mètode  createNewClient.  Abans d'aixo  i  mitjançant  mètodes implementats  a  la  classe,  en hem 

d'autoidentificar. Aquest procés es realitza, mitjançant el nom d'usari i la password, es calcula un token, 

aquest  token es  validat  per  diferents  mètodes.  Un  cop  autoidentificats  ens  permet  enviar  les 

metadades generades.

6.2. LLICÈNCIA GPL PEL CODI LLIURE

Com havíem acordat en els objectius del projecte, per tal que l'aplicació Traductor tingués l'ús més 

possible, vam estudiar quina llicència era la més adequada per fer el codi de l'aplicació lliure. 

Per assessorament obtingut a La Farga, vam afegir una capçalera de la llicència  GNU General  

Public License  (GPL)  (27) al  començament de cada fitxer  font  desenvolupat  per  nosaltres.  Al  final  de la 

llicència hi vam afegir les nostres adreces de correu electrònic per poder contactar amb nosaltres. El codi 

del Traductor es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la GPL.

(27) La capçalera de la llicència GPL es troba a l'ANNEX II

7. DESENVOLUPAMENT DEL CODI AMB ECLIPSE

En aquest apartat explicarem tots els procediments que vam realitzar amb Eclipse per desenvolupar 

el codi del Traductor, des de la creació d'un projecte per guardar el codi font del programa, la compilació i 
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execució del programa, i la generació de la documentació del projecte. 

També  explicarem  la  instal·lació  i  el  funcionament  del  programa  client  Subeclipse  per  utilitzar 

Subversion  i  poder  compartir  el  codi  entre  els  dos  desenvolupadors.  Primer  de  tot,  però,   explicarem 

breument la interfície d'usuari de l'Eclipse per entendre el seu funcionament.

7. 1. INTERFÍCIE D'USARI DE L'ECLIPSE

Eclipse té una interfície fàcil i agradable d'utilitzar. Consta de dos tipus d'elements: vistes i editors. 

Mentre que els editors permeten realitzar una tasca completa, les vistes proporcionen funcions d'ajuda. Les 

vistes  i  els  editors  s'agrupen  formant  diverses  perspectives  de  manera que  cada una  serveix  per  una 

activitat completa en el procés de desenvolupament del programa.

Per escollir una perspectiva, al menú principal s'ha de seleccionar  “Window > Open Perspective”. 

Nosaltres vam treballar durant casi tot el projecte amb la perspectiva Java, que conté l'editor per escriure el 

codi font i la col·lecció de vistes que defineix el plug-in JDT per programar amb Java.

Per mostrar una vista, en el menú principal s'ha de seleccionar “Window > Show View” i escollir la 

vista. Les vistes que més vam utilitzar van ser el Package Explorer i la Console.

L'explorador de paquets (Package Explorer) mostra l'estructura lògica de paquets i classes Java que 

contenen els diferents projectes. Per a cada projecte es mostra la carpeta font (src), la qual conté els arxius 

Java  (*.java),  les  llibreries  (arxius  JAR)  necessàries  i  altres  carpetes  o  documents  que  s'afegeixin  al 

projecte.  Els arxius Java es poden expandir de mode que es mostrin els seus mètodes i atributs interns,  i 

els arxius JAR per veure les classes que contenen.

La consola (Console) és la vista sobre la qual es redirecciona tan l'entrada per teclat com la sortida 

per  pantalla del  programa que s'està executant.  També és on es mostren els missatges d'error  durant 

l'execució. Si es fa un clic sobre l'error, l'editor mostra la línia de codi a la qual fa referència l'error.
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7.2. CREACIÓ DEL PROJECTE

A l'Eclipse tots els arxius generats es guarden dins d'un projecte. Això significa que tot document, 

carpeta, arxiu de codi font (*.java) i arxiu de codi compilat (*.class) ha d'estar contingut dins d'un projecte. 

Així doncs, el primer pas que vam fer va ser crear un projecte.

Per crear un nou projecte, des de la perspectiva Java s'ha de fer clic amb el botó dret en qualsevol 

part del  Package Explorer i després seleccionar “New > Project...”. També es pot fer seleccionant  “File > 

New > Project” des de la barra principal. Amb l'Eclipse es poden crear diferents projectes. Nosaltres vam 

crear un projecte Java. En un projecte Java es pot guardar tot la informació relacionada amb el projecte, la 

qual cosa no vol dir que es redueixi estrictament a codi font, sinó que també pot contenir documentació i 

altres arxius relacionats.

A la finestra que apareix s'ha d'escollir  Java Project.  La primera vegada que es crea un projecte 

aquesta opció no apareix i s'ha de seleccionar Java > Java Project. Després triar Next. A  la  finestra  que 

apareix a continuació s'ha posar un nom al projecte. Nosaltres li vam posar XAC_XmlObjects (28). En aquesta 

finestres és possible especificar un directori  diferent  on guardar el  projecte que l'indicat  per  defecte,  el 

workspace, marcant la casella “Create project from existing source” i escrivint la nova ruta. Nosaltres vam 

utilitzar el  directori  per defecte i  vam marcar la casella  “create separate source and output  folders” per 

construir la següent estructura de directoris:

(28) La carpeta XAC_XmlObjects es troba a l'ANNEX V.
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Figura 37: Captura de pantalla de la perspectiva Java amb l'editor, el Package Explorer i la 

Console.

http://www.escac.es/es/index.html
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/workspace
/XAC

/bin
/src

La carpeta  src serà la carpeta font i  guardarà els arxius *.java, i  la carpeta  bin contindrà les 

classes Java ja compilades, els arxius *.class.

Triant “Finish” s'acaba la creació del projecte.

7.2.1. CREACIÓ DELS PAQUETS 

Un cop creat el projecte vam crear el paquet (package) que contindria les classes desenvolupades 

per nosaltres (org.i2cat.xac.upc) i  el paquet que contindria les classes per enviar les instàncies XML al 

Servidor de la XAC (org.i2cat.xac.upc.personalitzacio). 

El nom d'un paquet consta normalment de vàries parts separades per punts. Cada una d'aquestes 
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Figura 38: Captura de pantalla de la finestra on crear un nou projecte.
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parts  és  un  directori  nou  dins  dels  sistema d'arxius.  Quan es  crea  una  classe Java  dins  d'un paquet 

determinat, l'Eclipse afegeix automàticament la declaració del paquet al seu codi.

Per crear un paquet dins d'un projecte, al Package Explorer s'ha de seleccionar el projecte amb el 

botó dret i triar  “New > Package”. A la finestra que apareix s'ha d'escriure el nom del paquet i sortir triant 

Finish. 

7.2.1. CREACIÓ DE LES CLASSES

Un cop creat el projecte i els paquets, vam començar a desenvolupar codi. Per crear una classe 

Java, al Package Explorer s'ha de seleccionar el projecte amb el botó dret i triar “New > Class”. A la finestra 

que apareix s'ha d'indicar el nom de l'arxiu i a quin paquet pertanyerà. Per crear la classe que ha de contenir 

el  mètode  principal main (el  punt  d'execució  del  programa)  s'ha  d'activar  la  casella  “public  static  void 

main(String[]  args)” i  el  mètode  s'afegirà  automàticament.  Per  crear  les  classes  constructores  aquesta 

casella s'ha de desactivar. S'ha d'activar “Generate comments” si es vol que l'Eclipse generi automàticament 

comentaris sobre el codi. S'ha de triar Finish per sortir.

Vam crear les següents classes al paquet org.i2cat.xac.upc d'acord amb l'arquitectura del programa 

definida:
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Figura 39: Captura de pantalla on crear un nou paquet
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-  Autentificació
-  FileText2LineMap

-  Filter

-  OpenerFiletText

-  SchemaValidator

-  Send2WebServices

-  Translator

– TranslatorCanalTerrass

– TranslatorDemo

– TranslatorESCAC

-  Validator
-  Write2Disc

-  XacMetadata

-  XaxMetadataPrivate

-  XaxcMetadataPublic

Les classes externes que vam afegir al paquet org.i2cat.xac.personalitzacio van ser:

– DIManager
– DIManagerService
– DIManagerServiceLocator
– DIManagerSoapBindingStub
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Figura 40: Captura de pantalla de la finestra on crear una nova classe.
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7.2.2. ADDICIÓ DELS ARXIUS JAR AL CLASSPATH DEL PROJECTE

Durant el desenvolupament del codi vam anar afegint els arxius JAR necessaris al  classpath  del 

projecte, perquè l'Eclipse els localitzés durant la compilació.

Per afegir arxius JAR s'ha de seleccionar el projecte amb el botó dret i triar  “Java Build Path > 

Configure Build Path...”. A la finestra que apareix s'ha de seleccionar la pestanya Libraries i triar l'opció “Add 

External JARs...”. A la finestra següent s'han de seleccionar els arxius JAR necessaris i triar OK per sortir. Si 

no s'afegeix cap llibreria o arxiu JAR, al classapth només hi haurà la llibreria JRE.

Tots els arxius JAR que vam afegir al projecte van ser:

XACschema_public.jar
XACschema_privat.jar Contenen les classes per crear les instàncies XML finals.

xbean.jar Conté XMLBeans.
jsr173_1.0_api.jar Conté les classes per utilitzar XMLObject.
xercesImpl.jar
xml-api.jar

Contenen classes que permeten validar instàncies XML 

mitjançant 
axis.jar
axis_ant.jar
commons_discovery
commons_discovery_0.2
commons_logging
commons_logging_1.0.4
jaxrpc.jar
log4j_1.2.8.jar
saaj.jar
wsdl2java.jar
wsdl4j.jar
Wsdl4j_1.5.1

Contenen les classes per crear la part client d'un servei 

web.

XACAutentificador.jar Conté classes per autentificar el client del servei web de 

la XAC.

Taula 6: Arxius JAR necessaris al classpath i la seva descripció.

7.2.3. ESTRUCTURA FINAL DEL PROJECTE

A continuació es mostra una imatge del Package Explorer del projecte on es pot veure la  carpeta 

src,  el  paquet  org.i2cat.xac.upc  amb  els  arxius  Java  creats  per  nosaltres,  el  paquet 

org.i2cat.xac.personalització amb els arxius Java externs, la llibreria JRE i els arxius JAR afegits.
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Figura 41: Captures de pantalla del Package Explorer del projecte XAC_XmlObjects.

Durant el desenvolupament del programa vam generar una estructura de carpetes dins del projecte 

per  guardar-hi  fitxers  relacionats  amb el  desenvolupament  del  programa  però  que  no  fossin  codi  font 

(esquemes XML, arxius JAR, arxius TXT, llicència i scripts). Les carpetes i fitxers que vam afegir van ser:  

/XAC_XmlObjects

/input

CanalTerrassaTV.txt

Escac.txt

/output 

/docs

/schemas

MPEG7-Ver1.xsd

XACschema_privat.xsd

XACschema_public.xsd

/lib (arxius JAR)
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/axis

/webServices

/xac

/xerces

/xmlbeans

/WebServices

DIManager.wsdl

LICENSE.txt

make.sh

make.bat

run.sh

run.bat

Per  crear  una  carpeta  dins  d'un  projecte  s'ha  de  fer  clic  amb  el  botó  dret  sobre  el  projecte, 

seleccionar “New > Folder” i escriure el nom de la nova carpeta. 

Per afegir arxius a una carpeta s'ha de fer una importació. Amb el botó dret s'ha de seleccionar la 

carpeta i després triar “Import”. A la finestra que apareix s'ha de seleccionar “File System  > Next”. Després 

només s'han de recórrer els directoris i marcar els arxius que es volen importar a la carpeta.

A continuació es mostra el Package Explorer del projecte amb les carpetes i fitxers afegits.

 

Figures 42 i 43: Captures de pantalla del Package Explorer del projecte XAC_XmlObjects.
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Per visualitzar la carpeta bin amb els arxius *.class s'ha d'obrir la vista Navigator. Al menú principal 

s'ha de seleccionar “Window > Show View > Navigator”. La següent imatge mostra el Navigator del nostre 

projecte: 

7.3. PROGRAMACIÓ AMB ECLIPSE

Eclipse  ofereix  moltes  eines  de  programació  que  faciliten  el  desenvolupament  del  codi.  A 

continuació explicarem breument les que ens han resultat més útils a nosaltres.

7.3.1.  RESSALT DE SINTAXIS

Quan es crea una nova classe i  s'escriu codi a l'editor,  algunes paraules apareixen escrites de 

diferents colors i/ en negreta. Aquest  ressalt de paraules és degut a que l'editor del JDT  té la capacitat de 

reconèixer la  sintaxis de les paraules reservades al llenguatge Java, els comentaris i  els comentaris de 

documentació per generar el javadoc.
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Figura 44: Captures de pantalla del Navigator del projecte 

XAC_XmlObjects.
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7.3.2. DETECTOR D'ERRORS

Eclipse detecta i marca els sobre el codi els llocs on es poden produir avisos (warnings) i errors de 

compilació.  Aquesta  característica  funciona  de  forma  similar  als  correctors  ortogràfics  que  tenen  els 

processadors de text. Quan es detecta un error es subratlla la sentència amb una línia ondulada vermella, i 

groga quan es detecta un avis. Si es posiciona el punter del ratolí sobre la instrucció que dóna un avís o un 

error, es mostra una explicació de perquè s'ha marcat aquesta instrucció com a avís o com a error.

Cada línia de codi que conté un avis o un error també és marcada amb un icona d'avis o d'error. Si 

es fa un clic sobre aquesta icona, es mostra un menú amb les possibles solucions per corregir l'avís o l'error. 

Si se selecciona una d'aquestes solucions, automàticament s'escriu la sentència a l'editor.

7.3.3. COMPLETACIÓ DE CODI

Eclipse pot completar automàticament la sentència que s'està escrivint. Quan es deixa d'escriure 

durant un interval de temps determinat, es mostren tots els termes que comencin pels caràcters escrits, si 

n'existeix algun. Aquests termes poden ser: paraules reservades al llenguatge Java, variables, mètodes, 

classes,etc. 

7.4. COMPILACIÓ DEL CODI

Una de les característiques més importants d'Eclipse és que compila en temps real. No existeix cap 

opció que permeti compilar un arxiu Java. Cada cop que es crea o es guarda un arxiu Java, aquest es 

compila automàticament i s'afegeix l'arxiu amb el codi compilat a la carpeta bin del projecte.

7.5.  EXECUCIÓ DEL PROGRAMA PRINCIPAL

Quan el  codi  compila  correctament,  per  executar  el  programa  s'ha  d'anar  a  la  barra  d'eines  i 

seleccionar “Run > Run...”. A la finestra que apareix s'han de fer dos clics sobre la opció “Java Application”,  

seleccionar la classe que conté el mètode principal i triar el botó “Run”. Els errors d'execució apareixen a la 

Console.
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7.6.  GENERACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE

Com que l'aplicació Traductor és programari lliure, vam generar la documentació de les classes 

realitzades(29) perquè la gent vulgui modificar el Traductor pugui consultar les classes implementades. El 

javadoc es realitza a partir dels comentaris fets en el codi.  Per generar la documentació s'ha de seleccionar 

el  projecte  i  a  la  barra  principal  seleccionar  “Project  >  Generate  Javadoc”. A  la  finestra  que  apareix 

seleccionar el projecte i triar “Finish”. La documentació en HTML s'afegeix a la carpeta del projecte. 

7.7. TREBALL EN EQUIP AMB SUBECLIPSE

Ja hem explicat que per compartir el codi entre els dos desenvolupadors vam utilitzar Subversion, 

via  el  programa  client  Subeclipse  i  hostetjant  el  projecte  al  repositori  proporcionat  per  La  Farga.  A 

continuació explicarem com vam utilitzar Subversion.

(29) La documentació es troba a l'ANNEX IV
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Figura 45: Captura de pantalla de la finestra on executar el programa principal.
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7.7.1. INSTAL·LACIÓ  DE SUBECLIPSE

Com que el plug-in de Subverson no està disponible a l'Eclipse SDK 3.1.2, el vam haver d'instal·lar. 

Per instal·lar un plug-in a l'Eclipse SDK 3.1.2 s'han de seguir els següents passos:

1) A la barra d'eines seleccionar “Help > Software Updates > Find and install”.

2) A la finestra que apareix seleccionar Search for new features to install i després triar Next.

3) A la nova finestra seleccionar  “New Remote Site”. Després afegir el nom del plug-in o la URL on es 

troba. Per afegir Subeclipse:

Name: Subeclipse
o bé

URL: http://subclipse.tigris.org/update
Triar OK per tornar a la finestra anterior i després Finish per sortir.

7.7.2. CONNEXIÓ DE SUBECLIPSE AMB EL RESPOSITORI DE LA FARGA

Un cop feta la instal·lació de Subeclipse, el vam configurar per fer la connexió remota al repositori 

del projecte XAC a La Farga. Per treballar amb Subeclipse s'ha d'anar a la perspectva  SVN Repository 

Exploring. Aquesta perspectiva ofereix tres vistes: SVN Repository, SVN Resource History i Synchronize. 

Per afegir un nou repositori al qual connectar-se, a la vista SVN Repository fer clic amb el botó dret i 

selecccionar “New > Repository Location”. A la finestra que apareix escriure la URL del respositori. En el 

nostre cas:

Url: https://svn.lafarga.cpl.upc.edu/dades/svn/xac

Triar Finish i comprovar que s'ha afegit el repositori.

7.7.3.FUNCIONAMENT DE SUBECLIPSE

Per afegir un projecte en un repositori s'han de seguir els següents passos:
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Figura 46: Captura de pantalla de la vista SVN 

Repository amb el repositori de La Farga afegit.

http://subclipse.tigris.org/update
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1) Seleccionar el projecte amb el botó dret i  triar “Team > Share project”. 

2) A la finestra que apareix seleccionar SVN per indicar que utilitzarem Subversion. 

3) A la nova finestra escollir  “Use existing repositry location”  per inidicar que pujarem el projecte al 

repositori creat, en el nostre cas el de La Farga.

4) A la següent finestra seleccionar  “Use project name as folder name” per indicar que el nom del 

projecte serà el mateix que en local. 

Després cal comprovar que el projecte s'ha afegit al repositori anant a la vista SVN Repository.

Per pujar noves versions de les classes, documents i carpetes del projecte s'ha de seleccionar amb 

el botó dret i triar “Team > Commit”. A la finestra que apareix s'han de seleccionar els fitxers o carpetes que 

es volen pujar al  repositori,  i  si  es vol,  escriure un comentari sobre la versió amb els canvis realitzats. 

Després triar OK.
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Figura 48: Captura de pantalla de la vista 

SVN Repository amb el projecte 

XAC_XmlObjects.
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Per copiar en local el projecte del repositori ens hem de situar a la perspectiva  SVN Repository 

Exploring. Primer de tot s'ha d'actualitzar sempre la vista mitjançant la icona de refresc. Després s'ha de 

desplegar el repositori, seleccionar el projecte amb el botó dret i triar  Checkout. A la pantalla que apareix 

s'ha d'indicar el nom del projecte en local i després triar Finish. 

Subversion ofereix moltes eines útils. Per exemple, la vista  SVN Resource History mostra totes les 

versions pujades al repositori amb el comentari, els arxius que s'han pujat i l'usuari que ho ha fet. La vista 

Synchronize indica les carpetes i fitxers en local que encara no estan sincronitzats amb el directori. En el 

cas de les classes Java,  mostra les diferències que hi ha entre el repositori i la còpia en local.
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Figura 49: Captura de pantalla de la finestra on afegir les carpetes i arxius 

d'un projecte al repositori.
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8. SCRIPTS PER UTILITZAR EL TRADUCTOR

Com que el Traductor l'havíem desenvolupat sota una llicència lliure (qualsevol el pot redistribuir i/o 

modificar sota els termes de la llicència GPL), si volíem que la gent el provés havíem de tenir en compte que 

no  tothom  qui  ho  faria  seria  un  desenvolupador,  sinó  també  persones  relacionades  amb  el  sector 

audiovisual o simplement curiosos.Per tant, havíem de facilitar el seu ús.  Per fer-ho, vam realitzar dos 

scripts, un per compilar el codi del programa i l'altre per executar-lo, i els dos els vam fer per GNU/Linux i 

per Windows. D'aquesta manera, tothom qui volgués provar el Traductor, només hauria d'executar aquests 

scripts des la línia d'ordres, l'únic requeriment seria treballar amb el sistema operatiu GNU/Linux o Windows 

i tenir-hi una de les versions del JDK instal·lada.

De cara a les demostracions de la funcionalitat del Traductor, primer al Canal Terrassa i a l'ESCAC, 

i  després  al  Mercat  Audiovisual  de  Catalunya,  aquests  scripts,  juntament  amb  la  interfície  gràfica 

desenvolupada al Traductor,  permetrien mostrar un programa senzill i fàcil d'utilitzar.

8.1. REALITZACIÓ DELS SCRIPTS

Un script és un fitxer que conté una seqüència d'instruccions que s'executen una darrera l'altre de 

forma automàtica des de la línia d'ordres. És el mateix que executar les instruccions per separat.

Els  scripts els vam escriure en un editor de text i els vam guardar en extensió  sh per Linux i en 

extensió bat per Windows perquè fossin arxius executables. L'script per a compilar el codi del programa el 

vam anomenar make (make.sh i make.bat), i el d'executar-lo el vam anomenar run (run.sh i run.bat)./* Tots 

quatre els vam guardar dins de la carpeta XAC que conté el projecte. Per tant, per executar-los, ens hem de 

situar en aquesta carpeta des de la línia d'odres. 

Per cada script vam declarar les mateixes ordres tan en Linux com en Windows, l'única diferència va 

ser la sintaxis, que és lleugerament diferent en els dos sistemes operatius. A continuació, explicarem com 

vam realtizar cada script en els dos sistemes.

8.1.1. make.sh/make.bat

A la primera línia hi vam definir la variable JAVA per localitzar la comanda javac, que compilaria el 

codi font. 

Linux:
JAVAC=/usr/java/jdk1.5.0_06/bin/javac 

Windows:
SET JAVAC=C:\Java\jdk1.5.0_06\bin\javac

Aquesta línia, però, requereix que sigui modificada per l'usuari, indicant la correcta localització i la 
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versió del JDK instal·lada a l'ordinador.

A continuació, es declaren una sèrie de variables per localitzar els arxius *.jar.

Linux:
XMLBEANS_JARS=./lib/xmlbeans/xbean.jar:./lib/xmlbeans/jsr173_1.0_api.jar

XAC_JARS=./lib/xac/XACschema_public.jar:./lib/xac/XACschema_private.jar

XERCES_JARS=./lib/xerces/xercesImpl.jar:./lib/xerces/xml-apis.jar

AXIS_LIB=./lib/axis

AXIS_JARS=$AXIS_LIB/axis-ant.jar:$AXIS_LIB/axis.jar:$AXIS_LIB/commons-
discovery.jar:$AXIS_LIB/commons-
logging.jar:$AXIS_LIB/jaxrpc.jar:$AXIS_LIB/log4j-
1.2.8.jar:$AXIS_LIB/saaj.jar:$AXIS_LIB/wsdl2java.jar:$AXIS_LIB/wsdl4j.jar:&
AXIS_LIB/commons-discovery-0.2.jar:&AXIS_JAR/commons-logging-
1.0.4.jar:&AXIS_JAR%/wsdl4j-1.5.1.jar

WEBSERVICES_JARS=./LIB/webServices/XACAutenticador.jar

Windows:
SET XMLBEANS_JARS=.\lib\xmlbeans\xbean.jar;.\lib\xmlbeans\jsr173_1.0_api.jar

SET XAC_JARS=.\lib\xac\XACschema_public.jar;.\lib\xac\XACschema_private.jar

SET XERCES_JARS=.\lib\xerces\xercesImpl.jar;.\lib\xerces\xml-apis.jar

SET AXIS_LIB=.\lib\axis

SET AXIS_JARS=%AXIS_LIB%\axis-
ant.jar;%AXIS_LIB%\axis.jar;%AXIS_LIB%\commons-
discovery.jar;%AXIS_LIB%\commons-
logging.jar;%AXIS_LIB%\jaxrpc.jar;%AXIS_LIB%\log4j-
1.2.8.jar;%AXIS_LIB%\saaj.jar;%AXIS_LIB%\wsdl2java.jar;%AXIS_LIB%\wsdl4j.ja
r;%AXIS_LIB%\commons-discovery-0.2.jar;%AXIS_JAR%\commons-logging-
1.0.4.jar;%AXIS_JAR%\wsdl4j-1.5.1.jar

SET WEBSERVICES_JAR=.\lib\webServices\XACAutenticador.jar
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Després es declaren les variables DIR_SRC i DIR_BIN per localitzar la carpeta que conté els arxius 

*.java i la que contindrà els arxius *.class després de la compilació.

Linux:
DIR_SRC=./src

DIR_BIN=./bin

Windows:
SET DIR_SRC=.\src

SET DIR_BIN=.\bin

Com es pot observar, per indicar que els arxius *.jar i les carpetes src i bin es troben a la carpeta 

XAC, es fa amb un punt, que significa que el directori on es troben és el director on està situat  l'usuari quan 

executa l'script. Com que els scripts també es troben a la carpeta XAC_XmlObjects i per executar-los ens 

hem  de  situar  dins  d'aquesta  carpeta,  l'ordinador  interpretarà  que  el  punt  fa  referència  a  la  carpeta 

XAC_XmObject.  D'aquesta manera,  els  usuaris  poden executar els  scripts independentment  d'on hagin 

guardat la carpeta XAC.

Després cal declarar la variable CLASSAPTH, que ha de contenir els arxius *.java i *.jar. Hi hem 

afegit les variables que localitzen aquests arxius.

Linux:
CLASSPATH=$DIR_SRC:$XAC_JARS:$XERCES_JARS:$XMLBEANS_JARS:$AXIS_JARS:$WEBSERVICES_JARS

Windows:
SET CLASSPATH=%DIR_SRC%;%XAC_JARS%;%XERCES_JARS%;%XMLBEANS_JARS%;%AXIS_JARS%;%WEBSERVICES
_JARS

Per últim, s'inclou l'ordre per compilar l'arxiu TranslatorDemo.java, que conté el mètode principal del 

programa:

Linux:
$JAVAC -Xlint $DIR_SRC/org/i2cat/xac/upc/TranslatorDemo.java 
$DIR_SRC/org/i2cat/xac/upc/TranslatorDemo.java -classpath $CLASSPATH -d 
$DIR_BIN

Windows:
%JAVAC% -Xlint %DIR_SRC%\org\i2cat\xac\upc\TranslatorDemo.java 
%DIR_SRC%\org\i2cat\xac\upc\TranslatorDemo.java -classpath %CLASSPATH% -d 
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%DIR_BIN%

8.1.2. run.sh/run.bat

Primer es defineix la variable JAVA per localitzar la comanda java, la qual executa el codi compilat.

Linux:
JAVA=/usr/java/jdk1.5.0_06/bin/java

Windows:
SET JAVA=C:\Java\jdk1.5.0_06\bin\java

Aquesta línia, requereix que sigui  modificada per l'usuari,  com en els cas del  make,  indicant  la 

correcta localització i la versió del JDK instal·lada a l'ordinador.

A continuació es defineixen les variables per localitzar els arxius *.jar, i les carpetes que contenien 

els  arxius  *.java i  *.class.  Després  es  defineix  la  variable  CLASSPATH i  s'hi  vam afegeixen  aquestes 

variables, exactament igual que per l'script make.

Linux:
XMLBEANS_JARS=./lib/xmlbeans/xbean.jar:./lib/xmlbeans/jsr173_1.0_api.jar

XAC_JARS=./lib/xac/XACschema_public.jar:./lib/xac/XACschema_private.jar

XERCES_JARS=./lib/xerces/xercesImpl.jar:./lib/xerces/xml-apis.jar

AXIS_LIB=./lib/axis

AXIS_JARS=$AXIS_LIB/axis-ant.jar:$AXIS_LIB/axis.jar:$AXIS_LIB/commons-
discovery.jar:$AXIS_LIB/commons-
logging.jar:$AXIS_LIB/jaxrpc.jar:$AXIS_LIB/log4j-
1.2.8.jar:$AXIS_LIB/saaj.jar:$AXIS_LIB/wsdl2java.jar:$AXIS_LIB/wsdl4j.jar:&
AXIS_LIB/commons-discovery-0.2.jar:&AXIS_JAR/commons-logging-
1.0.4.jar:&AXIS_JAR%/wsdl4j-1.5.1.jar

WEBSERVICES_JARS=./LIB/webServices/XACAutenticador.jar

Windows:
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SET XMLBEANS_JARS=.\lib\xmlbeans\xbean.jar;.\lib\xmlbeans\jsr173_1.0_api.jar

SET XAC_JARS=.\lib\xac\XACschema_public.jar;.\lib\xac\XACschema_private.jar

SET XERCES_JARS=.\lib\xerces\xercesImpl.jar;.\lib\xerces\xml-apis.jar

SET AXIS_LIB=.\lib\axis

SET AXIS_JARS=%AXIS_LIB%\axis-
ant.jar;%AXIS_LIB%\axis.jar;%AXIS_LIB%\commons-
discovery.jar;%AXIS_LIB%\commons-
logging.jar;%AXIS_LIB%\jaxrpc.jar;%AXIS_LIB%\log4j-
1.2.8.jar;%AXIS_LIB%\saaj.jar;%AXIS_LIB%\wsdl2java.jar;%AXIS_LIB%\wsdl4j.ja
r;%AXIS_LIB%\commons-discovery-0.2.jar;%AXIS_JAR%\commons-logging-
1.0.4.jar;%AXIS_JAR%\wsdl4j-1.5.1.jar

SET WEBSERVICES_JAR=.\lib\webServices\XACAutenticador.jar

Per últim, es troba la sentència per executar el codi compilat de l'arxiu TranslatorDemo.class.

Linux:
$JAVA -classpath $CLASSPATH org.i2cat.xac.upc.TranslatorDemo

Windows:
%JAVA% -classpath %CLASSPATH% org.i2cat.xac.upc.TranslatorDemo

8.2. EXECUCIO DELS SCRIPTS

Per executar els scripts des de la línia d'ordres de Linux o Windows, els usuaris s'han de situar a la 

carpeta XAC_XmlObjects i fer el següent:

Linux
Primer de tot donar el permís d'execució dels arxius a tots els usuaris:

chmod a+x make.sh
chmod a+x run.sh

Després executar-los amb les comandes:

sh make.sh o ./make.sh
sh run.sh o ./run.sh

Windows
Només s'ha d'escriure el nom del fitxers sense l'extensió, primer make i després run.
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9. RESULTATS DEL PROJECTE

L'aplicació Traductor que hem desenvolupat adapta les metadades publiques i privades de l'ESCAC 

i Canal Terrassa TV a l'estàndard XAC, i després les codifica en MPEG-7 i en el format XML definit als 

esquemes XML públic i privat de la XAC. L'aplicació permet la opció d'enviar per separat les metadades 

publiques i  privades traduïdes al  servidor de metadades de la XAC, contingudes en un Digital  Item,  o 

guardar-les per separat en un fitxer XML dins del disc.

A continuació mostrarem els resultats obtinguts en cada possibilitat en realitzar la traducció de les 

metadades del següent registre de l'ESCAC: 

576,00;"XAVIER JUNCOSA";"ESCOLA PIA BALMES";"SP";21/6/2005 0:00:00;"50'";;;;;

8.1. ENVIAR LES METADADES AL SERVIDOR DE LA XAC

9.1.1. PART PÚBLICA

<DIDL xmlns="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS" xmlns:didmodel="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-
DIDMODEL-NS" xmlns:dii="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS" 
xmlns:dip="urn:mpeg:mpeg21:2005:01-DIP-NS" xmlns:mpeg7="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" 
xmlns:pip="urn:i2cat:pi:personalitzacio:2005:02-PIP-NS" 
xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS 21000-02-v2-DIDL.xsd 
urn:mpeg:mpeg21:2005:01-DIP-NS 21000-10.xsd urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS 21000-03-
AMD1.xsd">

  
<Item>

<!-- Version -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">
<pip:Version>v2.0</pip:Version>

</Statement>
</Descriptor>

<!-- Identifier -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">

<dii:Identifier>urn:i2cat:xac:m21:dii:1f010fac263911850000010bae28b220:cdi_video</dii:Ide

90



Neus Camps Hernando i Miquel Delgado Vargas                                                        Adaptació de metadades per la XAC

ntifier>
</Statement>

</Descriptor>

<!-- Label -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">
<pip:Label>metadades_privades_contingut_001</pip:Label>

</Statement>
</Descriptor>

<!-- User Identifier -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">
<pip:UserIdentifier>ESCAC</pip:UserIdentifier>

</Statement>
</Descriptor>

<!-- Object Type -->
<Descriptor>

  <Statement mimeType="text/xml">
    

<dip:ObjectType>urn:i2cat:xac:m21:dip:types:cdi_video</dip:ObjectType>
    </Statement>
  </Descriptor>
  
  <!-- Object Type -->

<Descriptor>
  <Statement mimeType="text/xml">
    <dip:ObjectType>urn:i2cat:xac:m21:dip:types:cdi</dip:ObjectType>
    </Statement>
  </Descriptor>

<!-- DIMs -->

<!-- CDI_DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/1)" />

<!-- Video Item DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/2)" />

<!-- Item_DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/3)" />
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<!-- Component DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/4)" />

<!-- Source Component DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/5)" />

<!-- JDIXOs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/4)" />

</Item>

</DIDL>

9.1.2. PART PRIVADA

200:<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DIDL xmlns="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS" xmlns:didmodel="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-
DIDMODEL-NS" xmlns:dii="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS" 
xmlns:dip="urn:mpeg:mpeg21:2005:01-DIP-NS" xmlns:mpeg7="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" 
xmlns:pip="urn:i2cat:pi:personalitzacio:2005:02-PIP-NS" 
xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS 21000-02-v2-DIDL.xsd 
urn:mpeg:mpeg21:2005:01-DIP-NS 21000-10.xsd urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS 21000-03-
AMD1.xsd">

  
<Item>

<!-- Version -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">
<pip:Version>v2.0</pip:Version>

</Statement>
</Descriptor>

<!-- Identifier -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">

<dii:Identifier>urn:i2cat:xac:m21:dii:1f010fac263911850000010bae28b83a:cdi_video</dii:Ide
ntifier>

</Statement>
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</Descriptor>

<!-- Label -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">
<pip:Label>metadades_publiques_contingut_001</pip:Label>

</Statement>
</Descriptor>

<!-- User Identifier -->
<Descriptor>

<Statement mimeType="text/xml">
<pip:UserIdentifier>ESCAC</pip:UserIdentifier>

</Statement>
</Descriptor>

<!-- Object Type -->
<Descriptor>

  <Statement mimeType="text/xml">
    

<dip:ObjectType>urn:i2cat:xac:m21:dip:types:cdi_video</dip:ObjectType>
    </Statement>
  </Descriptor>
  
  <!-- Object Type -->

<Descriptor>
  <Statement mimeType="text/xml">
    <dip:ObjectType>urn:i2cat:xac:m21:dip:types:cdi</dip:ObjectType>
    </Statement>
  </Descriptor>

<!-- DIMs -->

<!-- CDI_DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/1)" />

<!-- Video Item DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/2)" />

<!-- Item_DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/3)" />

<!-- Component DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/4)" />
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<!-- Source Component DIMs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/3/5)" />

<!-- JDIXOs -->
<xi:include href="DIMs.xml" xpointer="element(/1/1/4)" />

</Item>

</DIDL>

9.2. GUARDAR LES METADADES EN UN FITXER XML DINS DEL DISC

9.2.1. PART PÚBLICA

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Mpeg7 xsi:schemaLocation="urn:i2cat:xac:schema:2006:public XACschema.xsd" 
xmlns:mpeg7="urn:i2cat:xac:schema:2006:public " xmlns="urn:i2cat:xac:schema:2006:public" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <DescriptionMetadata>
    <CreationTime>2005-06-21</CreationTime>
  </DescriptionMetadata>
  <Description xsi:type="urn:ContentEntityType" 
xmlns:urn="urn:i2cat:xac:schema:2006:public">
    <MultimediaContent xsi:type="urn:VideoType">
      <Video>
        <MediaInformation>
          <MediaProfile>
            <MediaFormat>
              <Content href="MPEG7ContentCS"/>
              <FileFormat href="MPEG7FileFormatCS:6"/>
            </MediaFormat>
          </MediaProfile>
        </MediaInformation>
        <CreationInformation>
          <Creation>
            <Title type="main">ESCOLA PIA BALMES</Title>
            <Abstract>
              <FreeTextAnnotation/>
              <StructuredAnnotation>
                <Who>
                  <Name/>
                </Who>
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                <WhatAction>
                  <Name/>
                </WhatAction>
                <Where href="pais">
                  <Name/>
                </Where>
                <Where href="ciutat">
                  <Name/>
                </Where>
                <Where href="districte">
                  <Name/>
                </Where>
                <Where href="barri">
                  <Name/>
                </Where>
                <Where href="lloc">
                  <Name/>
                </Where>
                <When>
                  <Name/>
                </When>
              </StructuredAnnotation>
            </Abstract>
            <Creator>
              <Role href="urn:mpeg:MPEG7RoleCS:DIRECTOR">
                <Name>Realitzador</Name>
              </Role>
              <Agent xsi:type="urn:PersonType">
                <Name>
                  <GivenName>XAVIER JUNCOSA</GivenName>
                  <FamilyName/>
                </Name>
              </Agent>
            </Creator>
            <CreationCoordinates>
              <Date>
                <TimePoint/>
              </Date>
            </CreationCoordinates>
          </Creation>
          <Classification>
            <Genre href="urn:tva:metadata:cs:ContentCS:2002:3.6.29"/>
            <Subject>
              <FreeTextAnnotation/>
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            </Subject>
            <Language/>
            <CaptionLanguage/>
            <Target>
              <Market href="urn:mpeg:TVAnytime_v0.1.TargetGroupCS:1"/>
            </Target>
            <MediaReview>
              <FreeTextReview/>
            </MediaReview>
          </Classification>
        </CreationInformation>
        <TextAnnotation>
          <FreeTextAnnotation/>
          <KeywordAnnotation>
            <Keyword/>
          </KeywordAnnotation>
        </TextAnnotation>
        <MediaTime>
          <MediaTimePoint>T00:50:00</MediaTimePoint>
        </MediaTime>
      </Video>
    </MultimediaContent>
  </Description>
  <Description xsi:type="urn:UsageDescriptionType" 
xmlns:urn="urn:i2cat:xac:schema:2006:public">
    <UsageInformation>
      <Availability>
        <InstanceRef/>
        <AvailabilityPeriod type="firstShowing">
          <TimePoint/>
        </AvailabilityPeriod>
      </Availability>
    </UsageInformation>
  </Description>
  <Description xsi:type="urn:SemanticDescriptionType" 
xmlns:urn="urn:i2cat:xac:schema:2006:public">
    <Semantics id="booleans">
      <Label/>
      <SemanticBase xsi:type="urn:SemanticStateType" type="editat">
        <Label/>
        <AttributeValuePair>
          <Attribute/>
          <BooleanValue>false</BooleanValue>
          <TextValue/>
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        </AttributeValuePair>
      </SemanticBase>
      <SemanticBase xsi:type="urn:SemanticStateType" type="retolat">
        <Label/>
        <AttributeValuePair>
          <Attribute/>
          <BooleanValue>false</BooleanValue>
          <TextValue/>
        </AttributeValuePair>
      </SemanticBase>
    </Semantics>
  </Description>
</Mpeg7>

9.2.2. PART PRIVADA

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Mpeg7 xsi:schemaLocation="urn:i2cat:xac:schema:2006:privat XACschema_privat.xsd" 
xmlns:mpeg7="urn:i2cat:xac:schema:2006:privat " xmlns="urn:i2cat:xac:schema:2006:privat" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <DescriptionMetadata>
    <CreationTime/>
  </DescriptionMetadata>
  <Description xsi:type="urn:ContentEntityType" 
xmlns:urn="urn:i2cat:xac:schema:2006:privat">
    <MultimediaContent xsi:type="urn:VideoType">
      <Video>
        <MediaInformation>
          <MediaProfile>
            <MediaFormat>
              <Content href="MPEG7ContentCS"/>
              <Medium href="">
                <Name>SP</Name>
              </Medium>
            </MediaFormat>
            <MediaInstance>
              <InstanceIdentifier xsi:nil="true"/>
              <LocationDescription/>
            </MediaInstance>
          </MediaProfile>
        </MediaInformation>
        <CreationInformation>
          <Creation>
            <Title/>
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            <CreationCoordinates>
              <Date>
                <TimePoint/>
              </Date>
            </CreationCoordinates>
            <CreationCoordinates>
              <Date>
                <TimePoint/>
              </Date>
            </CreationCoordinates>
            <CreationCoordinates>
              <Date>
                <TimePoint/>
              </Date>
            </CreationCoordinates>
          </Creation>
        </CreationInformation>
        <TextAnnotation>
          <FreeTextAnnotation/>
        </TextAnnotation>
      </Video>
    </MultimediaContent>
  </Description>
</Mpeg7>

9.3. RESULTATS DEL PROJECTE XAC

La primera fase del projecte XAC, amb una durada de 12 mesos (1 de juny de 2005 – 31 de maig de 

2006), ha permès desenvolupar una plataforma d'intercanvi segur de continguts i crear la infraestructura 

necessària per a la implementació de la segona fase del projecte. 

Els resultats de la primera fase es van presentar el 18 de maig de 2006 a l'estand de la Fundació 

i2Cat al Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), on també es va fer una demostració de les funcionalitats 

de la XAC dirigides a creatius, distribuïdors i compradors de continguts audiovisuals, ja que una televisió 

local o un altre proveïdor de continguts podria tenir un o més d'aquests papers. 

En la segona fase del projecte s'espera que els participants de la primera fase comencin a utilitzar 

les funcionalitats de la XAC i que s'hi afegeixin més distribuïdores audiovisuals, i així crear una mena de 

Mercat Audiovisual Català en Xarxa. 
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10. CONCLUSIONS

10.1. CONCLUSIONS TÈCNIQUES

Durant la realització del projecte hem aconseguit tots els objectius que ens vam proposar en el seu 

inici. 

En una demostració feta al MAC el 18 de maig de 2006, es va provar el correcte funcionament del 

Traductor per adaptar les metadades de l'ESCAC i Canal Terrassa TV a l'estàndard XAC i després enviar-

les al  Servidor de Metadades de la XAC codificades en MPEG7 i contingudes en un  Digital Item,  o bé 

guardar-les al disc en un fitxer XML. Aquesta última opció no era necessària, però ens va servir a nosaltres 

per realitzar proves durant el desenvolupament del codi.

El Traductor ja s'ha utilitzat per pujar al servidor les metadades que l'ESCAC i Canal Terrassa TV 

ens van proporcionar al iniciar el projecte i, en principi, ja no s'haurà d'utilitzar més, ja que els dos proveïdors 

van decidir que utilitzarien el sistema de gestió de metadades desenvolupat per la XAC quan la plataforma 

pilot comencés a funcionar, i això ja és una realitat.

Gràcies al Traductor, la plataforma desenvolupada per la XAC permet fer cerques de continguts 

audiovisuals  de l'ESCAC i  Canal  Terrassa TV d'abans de l'inici  de la  XAC, a partir  de les metadades 

traduïdes. 

En el cas que l'ESCAC i/o Canal Terrassa decideixin, per qualsevol raó, no començar a utilitzar 

aquest sistema o deixar-lo d'utilitzar en un futur, i gestionar les seves metadades amb l'aplicació de sempre, 

si utilitzen el Traductor cada cop que vulguin pujar noves metadades al servidor, potser l'adaptació no es 

realitzarà correctament. El Traductor l'hem implementat per adaptar semànticament i sintàcticament només 

les metadades que els proveïdors ens van proporcionar quan vam començar l'aplicació. Si els proveïdors 

realitzen canvis semàntics i/o sintàctics en les metadades, aquestes s'adaptaran malament. 

Com que en la segona fase del projecte XAC s'espera que participen nous proveïdors de continguts, 

hem  implementat  el  Traductor  de  tal  manera  que  es  pugui  adaptar  per  realitzar  la  traducció  de  les 

metadades de nous proveïdors. Les modificacions en el codi les podria realitzar qualsevol persona, ja que el 

Traductor l'hem fet programari lliure. 

Hem  d'esmentar  que  en  la  demostració  feta  al  MAC,  com  que  la  interfície  gràfica  que  vam 

desenvolupar era fàcil i agradable d'utilitzar, va servir per fer créixer l'interès a gent del sector audiovisual 

interessada en la XAC.

Hem aconseguit desenvolupar el codi del Traductor i treballar durant tot el projecte amb un entorn i 

unes eines pràcticament lliures. El codi de Java encara és propietat de Sun Microsystems i a casa els 

desenvolupadors vam treballar sempre amb el sistema operatiu Windows.

Per últim, comentar que fer el Traductor programari lliure i distribuir-lo a La Farga per tal que la gent 

el provi, i el pugui modificar i /o redistribuir (sempre sota la llicència GPL), ha resultat més satisfactori del 
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que ens pensàvem, ja que a la data del 6 de juny de 2006, el projecte ha estat descarregat més de 32 cops, 

essent el sisè projecte de La Farga més descarregat.   

10.2. CONCLUSIONS PERSONALS

Desenvolupar  un  programa  utilitzant  un  llenguatge  de  programació  inicialment  desconegut  per 

nosaltres va requerir un  període d'aprenentatge i familiarització. Eclipse ens va facilitar aquest aprenentatge 

gràcies a les diverses eines de programació que ofereix per desenvolupar codi Java.

XMLBeans ens va resultar més complexe del que ens pensàvem en un principi, però gràcies a la 

col·laboració de Marc Gratacós vam comprendre el seu funcionament i  vam saber com utilitzar-lo per a 

desenvolupar la nostra aplicació. 

El  Moodle ha resultat una eina indispensable durant la realització del projecte, tan per mantenir 

l'organització  dels  continguts  externs  i  els  generats  per  nosaltres,  com per  mantenir  la  comunicació  a 

distància amb l'equip de treball i mantenir-nos informats de les últimes activitats, una cosa molt important 

quan es treballa en equip. De la mateixa manera, Subeclipse ens ha ajudat en el desenvolupament del codi.

Treballar en equip ha resultat una pràctica agradable per l'ambient de treball  i  satisfactòria pels 

resultats finals del projecte.  Al llarg de tot el projecte hem realitzat diverses reunions per definir les tasques 

a realitzar i resoldre els problemes que han contribuït a un bon ritme de desenvolupament del projecte. 

L'experiència de la col·laboració amb el projecte XAC ha resultat interessant. Hem seguit de prop el 

seu desenvolupament des de que vam iniciar el projecte i hem participat en totes les reunions que s'han 

realitzat.                           

Pel que fa la comunicació i el tracte amb l'ESCAC i Canal Terrassa n'estem molt satisfets. Tan l'un 

cop l'altre es van mostrar interessats en el  nostre projecte des d'un principi  i  han col·laborat amb amb 

nosaltres sempre que han pogut.

100



Neus Camps Hernando i Miquel Delgado Vargas                                                        Adaptació de metadades per la XAC

11. REFERÈNCIES

11.1. BIBLIOGRAFIA

[1] DANIEL LIANG, Y;  Introduction to Java Programming with JBuilder.  2ª ed. Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-143049-1.

[2] Rusty     Harold  , Elliote; Scott Means, W; XML in a Nutshell. 3ª ed. Sebastopol, California:O’Reilly, 2004. 

ISBN  0-596-00764-7(versió papaer). Disponibe a <http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-

596007647&uicode=catacons >

[3] Chase, Nicholas; XML and Java™ from scratch. 3ª ed. Indianapolis: Que, 2001. ISBN 0-7897-2476-6 

(versió papaer). Disponible a 

<http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-7897-2476-6&uicode=catacons>

[4] McLaughlin, Brett; Java and XML. 1ª ed. Sebastopol: O'Really, 2000. ISBN 0-596-00197-5 (versió 

papaer). Disponible a 

<http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-596-00016-2&uicode=catacons >

[5] McLaughlin, Brett; Java and XML data binding. 1ª ed. Sebastapol, O'Really, 2002. ISBN 0-596-00278-5 

(versió papaer). Disponible a <http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-596-00278-

5&uicode=catacons >

[6] Rusty Harold, Elliotte. Processing XML with Java. 1a ed. Addison-WesleyProfessional, 2002. ISBN 

0201771861 (versió papaer). Disponible a:

< http://www.cafeconleche.org/books/xmljava/>

11.2. WEBS

[7] Pàgina de la Fundació i2cat,  http://www.i2cat.net/i2cat/indexFlash.html

[8] Pàgina de la televisió local Canal Terrassa TV, http://www.canalterrassatv.com/

[9] Pàgina del centre universitari ESCAC,  http://www.escac.es/es/index.html

[10] Pàgina de la Farga UPC, http://www.lafarga.cat/

[11] Pàgina del servei La Farga,  https://lafarga.cpl.upc.edu/

[12]Pàgina oficial d' Eclipse,  http://www.eclipse.org/

[13] Pàgina de Sun Microsystems, http://java.sun.com/

[14] Pàgina de XMLBeans, http://xmlbeans.apache.org/

101

http://xmlbeans.apache.org/
http://java.sun.com/
http://www.eclipse.org/
https://lafarga.cpl.upc.edu/
http://www.lafarga.cat/
http://www.escac.es/es/index.html
http://www.canalterrassatv.com/
http://www.i2cat.net/i2cat/indexFlash.html
http://www.aw.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-596-00278-5&uicode=catacons
http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-596-00278-5&uicode=catacons
http://biblioteques.upc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=080000++++++++++++++&searcharg=Java+and+XML+data+binding+%5BRecurs+electr
http://biblioteques.upc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=080000++++++++++++++&searcharg=McLaughlin%2C+Brett
http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-596-00016-2&uicode=catacons
http://biblioteques.upc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=080000++++++++++++++&searcharg=Java+and+XML+%5BRecurs+electr%F2nic%5D+%2F+Brett
http://biblioteques.upc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=080000++++++++++++++&searcharg=McLaughlin%2C+Brett
http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-7897-2476-6&uicode=catacons
http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-596007647&uicode=catacons
http://proquest.safaribooksonline.com/?XmlId=0-596007647&uicode=catacons
http://www.oreillynet.com/cs/catalog/view/au/428?x-t=book.view


Neus Camps Hernando i Miquel Delgado Vargas                                                        Adaptació de metadades per la XAC

[15] Pàgina de Moodle, http://moodle.org/

[16] Pàgina per corregir els errors del fitxer scomp.bat, 

http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=694470&messageID=4051161

[17] Javadoc de Java, http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/

102

http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=694470&messageID=4051161
http://moodle.org/

	1. INTRODUCCIÓ
	2. OBJECTIUS
	3. PROJECTE XAC
	3.1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ:  UN NOU MODEL AUDIOVISUAL EN XARXA
	3.1.1. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE: UNA NOVA INFRAESTRUCTURA AUDIOVISUAL DIGITAL A CATALUNYA

	3.2 OBJECTIUS
	3.3. PARTICIPANTS EN EL PROJECTE
	3.4. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA XAC
	3.5. ESTÀNDARD XAC
	3.5.1. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS
	3.5.2. L'ESTÀNDARD XAC I ELS ESTÀNDARDS INTERNACIONALS
	3.5.3. CODIFICACIÓ DE LES METADADES EN MPEG7


	4. EINES DE DESENVOLUPAMENT
	4.1. MOODLE
	4.1.1. CARACTERÍSTIQUES
	4.1.2 . MOODLE COM A GESTOR DEL PROJECTE

	4.2 LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ JAVA
	4.2.1. CARACTERISTIQUES DE JAVA
	4.2.2.PLATAFORMA JAVA
	4.2.3.INSTAL·LACIÓ
	4.2.3.1. GNU/Linux
	4.2.3.2. WINDOWS

	4.2.4. FUNCIONAMENT
	4.2.4.1. GNU/Linux
	4.2.4.2. WINDOWS


	4.3.  ECLIPSE	
	4.3.1. CARACTERÍSTIQUES 
	 
4.3.2. INSTAL·LACIÓ
	4.3.2.1. WINDOWS
	4.3.2.2. GNU/Linux


	4.4. SUBVERSION (SVN) 
	4.4.1. SUBECLIPSE  
	4.4.2. REPOSITORI DE LA FARGA 

	4.5. XMLBEANS
	4.5.1 CARACTERÍSTIQUES
	4.5.1.1. XMLObject
	4.5.1.2. XMLCursor

	4.5.2. INSTAL·LACIÓ 
	4.5.2.1. GNU/Linux
	4.5.2.2. WINDOWS XP

	4.5.3. COMPILACIÓ DE L'ESQUEMA XSD
	4.5.3.1. GNU/Linux
	4.5.3.2. WINDOWS XP

	4.5.4. PROGRAMACIÓ AMB XMLOBJECT
	4.5.4.1. TÈCNICA TYPESUBSTITUTION



	5. ADAPTACIÓ DE LES METADADES A L'ESTÀNDAR XAC
	5.1. ESCAC 
	5.1. ESTUDI PREVI
	5.1.2. EXTRACCIÓ LÍNIA A LÍNIA
	5.1.3. EXTRACCIÓ CAMP A CAMP
	5.1.4. ADAPTACIÓ DE LES METADADES

	5.2. CANAL TERASSA TV (TVT)
	5.2.1. ESTUD PREVI
	5.2.2. EXTRACCIÓ LÍNIA A LÍNIA
	5.2.3. EXTRACCIÓ CAMP A CAMP

	5.2.4. ADAPTACIÓ DE LES METADADES

	6. CODI DESENVOLUPAT
	6.1. ARQUITECTURA
	6.1.1.FLUX DEL PROGRAMA

	6.2. DESCRIPCIÓ DE LES CLASSES
	6.2.1. TRANSLATORDEMO
	6.2.2. TRANSLATOR
	6.2.3. OPENERFILETEXT
	6.2.3. TRANSLATORESCAC
	6.2.4. TRANSLATORTVT
	6.2.5. XACMETADADA
	6.2.6. XACMETADATAPRIVATE
	6.2.7. XACMETADATAPUBLIC
	6.2.8. WRITE2DISK
	6.2.9. SEND2WEBSERVICES

	6.2. LLICÈNCIA GPL PEL CODI LLIURE

	7. DESENVOLUPAMENT DEL CODI AMB ECLIPSE
	7. 1. INTERFÍCIE D'USARI DE L'ECLIPSE
	7.2. CREACIÓ DEL PROJECTE
	7.2.1. CREACIÓ DELS PAQUETS 
	7.2.1. CREACIÓ DE LES CLASSES
	7.2.2. ADDICIÓ DELS ARXIUS JAR AL CLASSPATH DEL PROJECTE
	7.2.3. ESTRUCTURA FINAL DEL PROJECTE

	7.3. PROGRAMACIÓ AMB ECLIPSE
	7.3.1.  RESSALT DE SINTAXIS
	7.3.2. DETECTOR D'ERRORS
	7.3.3. COMPLETACIÓ DE CODI

	7.4. COMPILACIÓ DEL CODI
	7.5.  EXECUCIÓ DEL PROGRAMA PRINCIPAL
	7.6.  GENERACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE
	7.7. TREBALL EN EQUIP AMB SUBECLIPSE

	8. SCRIPTS PER UTILITZAR EL TRADUCTOR
	8.1. REALITZACIÓ DELS SCRIPTS
	8.1.1. make.sh/make.bat
	8.1.2. run.sh/run.bat
	8.2. EXECUCIO DELS SCRIPTS


	9. RESULTATS DEL PROJECTE
	8.1. ENVIAR LES METADADES AL SERVIDOR DE LA XAC
	9.1.1. PART PÚBLICA
	9.1.2. PART PRIVADA

	9.2. GUARDAR LES METADADES EN UN FITXER XML DINS DEL DISC
	9.2.1. PART PÚBLICA
	9.2.2. PART PRIVADA

	9.3. RESULTATS DEL PROJECTE XAC

	10. CONCLUSIONS
	10.1. CONCLUSIONS TÈCNIQUES
	10.2. CONCLUSIONS PERSONALS

	11. REFERÈNCIES
	11.1. BIBLIOGRAFIA
	11.2. WEBS


