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1. Descripció del projecte

1.1. Introducció

El grup de recerca GESSI1 de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb la col·laboració 
del Centre de Recerca Pública Henri Tudor (TUDOR) de Luxemburg, porta un temps investigant i  
treballant un mètode anomenat mètode PABRE2. Aquest mètode pretén facilitar l’elicitació de 
requisits mitjançant l’ús de patrons de requisits i té, com a principals objectius,  estalviar temps 
i  reduir el  nombre d’errors que es produeixen en aquesta activitat  durant la  realització de 
projectes.

Il·lustració 1: Esquema del sistema PABRE

El sistema PABRE està compost per quatres subsistemes:

-  PABRE-MAN:  Aplicació que serveix per ajudar a que un expert en enginyeria de requisits 
pugui gestionar el catàleg de patrons de requisits. Aquests patrons són emmagatzemats en la 
base de dades PABRE SRP CATALOGUE. Actualment  és una aplicació d’entorn escriptori.

-  PABRE-PROJ:  Aplicació on els analistes de requisits fan servir els patrons de requisits per 
facilitar la tasca d’identificar els requisits en el marc d’un projecte per implementar un nou 
sistema informàtic. Els projectes s’emmagatzemen a la base de dades PROJECT, i es pot generar  
com a sortida un document d’especificació de requisits del sistema a desenvolupar. Actualment 
és una aplicació d’entorn web.

- PABRE-RW és un editor que permet crear fàcilment especificacions de requisits d’un sistema 
de software amb l’ajuda del catàleg de patrons de requisits. Actualment el catàleg que es pot  
utilitzar és el PABRE SRP CATALOGUE. La especificació pot començar a partir d’un document en 
blanc o des de una plantilla d’especificació de requisits. 

-  PABRE-WS és un servei web que dona accés al catàleg de patrons de requisits. La idea és 
permetre  que  les  eines  de  gestió  de  requisits  existents  puguin  accedir  al  catàleg  i  la  
implementació de noves funcionalitats per utilitzar els patrons durant la obtenció de requisits i  
documentació. 

1Grup d’Enginyeria del Software i Sistemes d’Informació

2De l’acrònim PAttern Based Requirements Elicitation.
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l·lustració 2: Esquema del sistema PABRE

1.2. Objectius

Abans  d’iniciar  el  projecte  les  dues  aplicacions  que  componen  el  sistema  PABRE  eren 
plenament funcionals i funcionaven correctament. 

Però teníem una aplicació d’entorn web que és l’aplicació PABRE-PROJ i  una altra aplicació 
d’entorn d’escriptori que és l’aplicació PABRE-MAN. També cal tenir en compte que l’aplicació 
que s’encarrega de gestionar projectes (PABRE-PROJ) utilitza o pot arribar a utilitzar els patrons  
de requisits definits per l’altra aplicació (PABRE-MAN), que és l’encarregada de gestionar el 
catàleg  de  patrons  de  requisits.  En  resum teníem dues  aplicacions  que  utilitzen  el  mateix 
catàleg de patrons de requisits però en un entorn diferent.

Els objectius d’aquest projecte són els següents:

➢ Aconseguir desenvolupar una interfície web per a l’aplicació PABRE-MAN seguint com a 
exemple l’aplicació web PABRE-PROJ. 

Hem decidit utilitzar les mateixes tecnologies i  seguir el mateix disseny i  la mateixa 
arquitectura que l’aplicació PABRE-PROJ. Per una banda perquè sabem que l’aplicació 
PABRE-PROJ  està  funcionant  correctament  en  l’actualitat  i  com  hem  dit  les  dues 
aplicacions fan servir el mateix catàleg de patrons de requisits. Per l’altra banda perquè 
per a una organització és convenient i favorable tenir dues aplicacions diferents amb la  
mateixa  arquitectura,  amb  el  mateix  disseny  i  amb  les  mateixes  tecnologies   per 
facilitar les futures modificacions i tenir les dues aplicacions relacionades.  
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Hem  decidir  seguir  el  mateix  estil  que  l’aplicació  PABRE-PROJ  perquè  les  dues 
aplicacions pertanyen a la mateixa organització.

➢ Aconseguir desenvolupar una interfície web per l’aplicació PABRE-MAN mantenint la 
usabilitat i les funcionalitats de l’aplicació original PABRE-MAN. 

Volem que els usuaris que estant acostumats a treballar amb l’aplicació original puguin 
treballar amb la nova versió. 

➢ Per a dissenyar l’aplicació s’ha hagut de tenir en compte molts aspectes de l’aplicació 
original, ja que un dels principals objectius a complir és maximitzar la compatibilitat 
entre ambdues aplicacions.

Hem fet tot el possible per a que l’usuari que està acostumat a treballar amb l’aplicació 
PABRE-MAN d’escriptori pugui treballar amb familiaritat amb la nova aplicació web,  
intentant modificar al mínim possible la manera d’usar l’aplicació respecte l’original.

D’aquesta  manera,  amb la  nova versió  de  PABRE-MAN es  facilitarà  la  feina  als  experts  en 
enginyeria de requisits que podran realitzar la gestió del catàleg de patrons de requisits usant  
simplement un navegador.

El projecte suposa un canvi total de la capa de presentació de l’aplicació PABRE-MAN i un gran 
avantatges pels encarregats de gestionar el catàleg de patrons de requisits. 

Com l’aplicació PABRE-MAN és una aplicació molt extensa que s’ha anant consolidant a través 
dels anys per un gran nombre de projectistes, algunes funcionalitats de l’aplicació d’escriptori  
han quedat fora de l’abast d’aquest projecte. Les funcionalitats que volen integrar en aquest 
projecte són :

➢ Visualització de Patrons i de Mètriques

➢ Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

➢ Gestió de Patrons de Requisits

➢ Gestió de Mètriques

Al llarg d’aquest projecte explicarem en detall les funcionalitats que han format part d’aquest 
projecte.
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2. El catàleg de Patrons 
de Requisits

2.1. Catàleg de Patrons de Requisits

El concepte de Catàleg de Patrons de Requisits fa referència al conjunt de tots els patrons de  
requisits que s’han definit. D’ara en endavant, quan es parla de catàleg, es refereix a aquest  
concepte.

2.1.1. Esquemes de classificació

Per facilitar la comprensió i la reutilització dels patrons de requisits durant el procés d’elicitació, 
els patrons necessiten ser indexats seguint algun esquema de classificació jeràrquic dins del  
catàleg.  En concret,  es  permetrà  tenir  més d’un esquema de classificació  dels  patrons del 
catàleg. El motiu és millorar tant la usabilitat com la portabilitat del repositori:

- usabilitat, per que el mateix catàleg pot ser usat amb diferents esquemes de classificació pel  
mateix enginyer de requisits;

- portabilitat, per que diferents enginyers de requisits, acostumats a altres estàndards o inclús  
al seu propi, personalitzaran els classification schemas i podran veure el catàleg de patrons de 
requisits des de la seva pròpia perspectiva. 

Il·lustració 3: Organització del catàleg de patrons de requisits

2.2. Estructura d’un Patró de Requisit

La  plantilla  per  a  un  patró  de  requisit  que  es  proposa  a  l’article  PABRE:  Pattern-based 
Requirements  Elicitation  es  mostra  a  la  il·lustració  següent,  omplerta  amb  un  exemple  
particular, el patró d’Avís d’errors.
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Il·lustració 4: Plantilla i exemple d’un patró de requisit

2.2.1. Meta-dades del patró

El primer conjunt d’atributs defineixen les meta-dades sobre el mateix patró: el nom del patró, 
la seva descripció, el seu autor, comentaris inclosos per l’autor i els usuaris, el seu objectiu, les  
fonts des d’on el patró va ser obtingut (és a dir, els llibres de requisits i projectes des dels quals  
el patró va ser identificat i inclòs al dipòsit) i algunes paraules clau per facilitar-ne la cerca al  
repositori. Cal remarcar aquí el rol important que juga l’atribut goal, és a dir, l’objectiu, ja que 

6



E

ajudarà a decidir si  el patró és aplicable al projecte donant-li  només un cop d’ull  (per més  
informació veure el punt  2.3Creació i utilització de patrons): un patró serà afegit al llibre de 
requisits si el client necessita que el component a adquirir tingui com a objectiu l’objectiu del 
patró en qüestió. En altres paraules, l’atribut  goal juga el rol de la part del “problema” del 
patró.

En el cas del patró Avís d’errors, l’objectiu és que els usuaris del component que serà solució 
seran avisats quan algun error succeeix.

2.2.2. Requirement Forms

La “solució” al problema és encapsulada en els  requirements forms del patró. Un patró de 
requisit,  quan  és  usat  en  diferents  projectes  per  aconseguir  el  mateix  objectiu,  pot  ser 
expressat de diferents maneres, per això la plantilla permet declarar més d’un form diferent, i 
per tant més d’una solució, en un mateix patró.

Normalment,  el  nombre  de  requirements  forms diferents  en  un  patró  serà  molt  baix.  Per 
exemple, el patró Avís d’errors té dos requirements forms que difereixen en la granularitat de la 
informació necessitada: si  el client necessita algun tipus específic  d’alerta quan algun tipus  
específic  d’error  succeeix  (requirement  form  Tipus  d’avís  depenent  del  tipus  d’error)  o  no 
(Proporcionat avís d’error).

Cada form té algunes meta-dades similars a les d’un patró, que són: el nom del  requirement  
form, la seva descripció, el seu autor, comentaris inclosos per l’autor i els usuaris, la seva versió 
o data en el qual el form ha sigut modificat per últim cop, i les fonts des d’on ha sigut obtingut. 
Finalment, cada form té també uns atributs específics, que corresponen a una part fixa, o fixed  
part, que pot tenir una o més extensions.

2.2.3. Fixed Part

La fixed part d’un requirement form és normalment bastant abstracta: la inclusió en un llibre de 
requisits  del  requisit  obtingut  per  l’aplicació  d’una  fixed  part assenyala  que  el  sistema ha 
d’aconseguir l’objectiu del  patró, però no com aquest objectiu és aconseguit.  En el  cas del  
requirement  form  Proporcionar  avís  d’error,  la  fixed  part indica  que  s’informarà  de  l’error 
mitjançant avisos.

2.2.4. Extensions

Donat  que  la  fixed  part d’un  requirement  form és  abstracta,  és  usual  conèixer  alguna 
informació extra o restriccions sobre com aconseguir l’objectiu del  patró.  Les extensions,  o 
extended parts, permeten assenyalar aquesta informació.

Les extensions poden ser definides o bé reescrivint la fixed part o bé restringint aquesta. 

En el cas del requirement form Proporcionar avís d’error, es defineixen extensions per establir 
el tipus d’avisos que són demanats pel client, i el tipus d’errors que necessiten ser informats. 
L’ús d’extensions, per tant, permet incloure informació més detallada en el llibre de requisits  
quan s’aplica el patró.
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2.2.5. Form text

Cada fixed i extended part d’un patró és especificada per un form text. Aquest text és expressat 
com una frase curta escrita en llenguatge natural que pot incloure o no un o més paràmetres  
que indiquin aquelles parts que poden variar en diferents projectes. En el cas del patró  Avís  
d’errors, hi ha paràmetres en les extended part dels requirements forms.

Quan un patró és seleccionat i un form aplicat, els paràmetres que apareixen en el text seran 
substituïts per valors. Per tal de definir els valors vàlids que un paràmetre pot prendre, cada  
paràmetre  tindrà  associada  una  mètrica  i,  opcionalment,  també  tindrà  una  condició  de 
correctesa.  Les mètriques poden ser  valors  enumerats (per exemple,  noms de plataformes 
middleware), números enters (per indicar, per exemple, els valors de connexions suportades), 
números reals (per mesurar el temps de resposta), valors booleans (per saber si un tipus de  
protocol és o no suportat, per exemple) i timepoint (per senyalar, per exemple, quan volem que 
es realitzi una còpia de seguretat de les dades del sistema). En l’exemple, el paràmetre de la 
primera extended part del requirement form Proporcionar avís d’error prendrà com a valor un 
conjunt no buit de tipus d’avisos que el client desitja que la solució proporcioni.

2.2.6. Question text

Cada  fixed  i  extended part d’un patró té una  question text associada. Aquesta pregunta és 
expressada com una frase curta escrita en llenguatge natural, i es correspon amb el que es  
preguntaria quan es vol saber si un producte compleix o no el requisit marcat per la  fixed  o 
extended part a la que pertany. En el cas de la primera  extended part del  requirement form 
Proporcionar  avís  d’error,  la  pregunta  és:  “Permet  la  solució  avisar  d’errors  als  usuaris 
mitjançant mecanismes concrets? Quins són aquests mecanismes?”.

2.2.7. Dependències

Els patrons no viuen aïllats i poden estar interrelacionats amb el catàleg. S’han identificat dos 
tipus de dependències: entre patrons i entre paràmetres.

Les dependències entren patrons generalitzen la idea de tenir dependències entre requisits. 
Aquestes dependències poden ser usades durant el procés d’elicitació (per ajudar a determinar 
l’ordre d’aplicació entre patrons) i també poden ser propagades a l’especificació de requisits  
per  millorar  la  traçabilitat  (si  el  catàleg de patrons ha informat que aconseguir un requisit 
influencia en aconseguir o no un altre).

Per un altre costat, tot i que no apareixen en la plantilla i encara no han sigut cas d’estudi, es 
van identificar també dependències entre paràmetres. Aquestes dependències poden ajudar a  
simplificar el procés i reforçar la correctesa del llibre de requisits resultats, ja que aquestes  
dependències declararan relacions entre els valors dels diferents paràmetres que han de ser  
omplerts.  Per  exemple,  donat  el  patró de requisit  “El  manual  d’usuari  ha  de ser  escrit  en 
<nom_de_l’idioma_del_manual>”  i  “El  servei  d’ajuda  de  l’aplicació  donarà  assistència  en 
<nom_de_l’idioma_de_l’ajuda>”, tenint en compte que ambdós paràmetres han sigut declarats 
de tipus  IdiomaOficial (una mètrica enumerada amb valors {Anglès,  Català,  Castellà, ...}),  la 
relació pot senyalar que el valor per defecte del segon paràmetre sigui el mateix idioma que  
l’escollit al primer.
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2.3. Mètode PABRE: Creació i utilització de patrons

Il·lustració 5: Mètode PABRE, procés basat en patrons per a la selecció d'una solució

Encara que el mètode PABRE faciliti el procés d’elicitació de requisits, cal tenir en compte que 
tot  i  que és esperat que la  gran part dels requisits que formen part del  llibre de requisits  
resultant vinguin directament de la instanciació de patrons, altres situacions es poden produir:

 Un  patró  ha  de  ser  lleugerament  modificat  quan  es  converteix  en  un  requisit, 
probablement perquè alguns forms o extensions falten al patró.

 Algun requisit pot no ser creat com una instanciació d’un patró, o bé perquè el requisit  
és molt específic del projecte, o bé perquè el catàleg encara no està del tot complet.

L’elicitació de requisits és, seguint el mètode PABRE, un procés de cerca i selecció en el catàleg 
de patrons de requisits. En el nostre cas, serà realitzat a través d’entrevistes entre el consultor  
de tecnologies d’informació (TI) i el client (o bé un membre representatiu del client). Totes les  
decisions seran preses amb l’acord entre el consultor de TI i el client.

Abans de començar l’exploració dels patrons, el consultor de TI ha d’escollir un esquema de  
classificació  que  guiarà  la  seva  exploració  del  catàleg.  Normalment,  el  consultor  de  TI 
seleccionarà l’esquema de classificació que li sigui més familiar.

A  l’inici  del  procés,  el  consultor  TI  explica  al  client  el  procediment  que  serà  seguit.  Més  
concretament, el client ha de rebre de forma molt clara dos missatges:

1. El flux de requisits: Els patrons seran explorats d’acord amb l’esquema de classificació 
seleccionat: uns “requisits estandarditzats” (és a dir, patrons) seran proposats per un 
àmbit de requisits donats (és a dir, un conjunt de classificadors relacionats) i, quan tots  
els “requisits estandarditzats” d’un àmbit concret han sigut explorats, llavors l’àmbit 
canviarà i uns nous “requisits estandarditzats” seran proposats.
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2. Processament individual: Per cada patró hi ha una seqüència definida de passos que 
es duran a terme de forma sistemàtica.

A continuació es presenten els diferents passos del procés, en el qual hi ha dos fases clarament  
diferenciades: l’elicitació de requisits per si mateixa, la qual consisteix en cinc passos aplicats 
iterativament, i la fase d’evolució del catàleg, la qual manté el coneixement relacionat amb 
patrons actualitzat.

2.3.1. Exploració dels patrons

A cada iteració, el consultor de IT comença seleccionant el següent patró aplicable d’acord amb 
l’actual criteri de classificació (pas S.0 de la Il·lustració Detall de les activitats que es porten a 
terme durant la fase d'elicitació de requisits),  i  un cop comprovats els comentaris  sobre el 
patró, si és que n’hi ha, explica la descripció i objectiu del patró al client (S.1). Basant-se en  
l’explicació, el consultor de IT junt amb el client defineixen la importància del patró (D.1 de la 
Il·lustració Detall de les activitats que es porten a terme durant la fase d'elicitació de requisits ). 
Si  el  client  considera  que  el  patró  no  és  important  pel  seu  projecte,  el  consultor  de  IT  
determina  amb el  client  si  el  patró  satisfà  les  necessitats  del  client  (D.2).  Aquesta  decisió 
permetrà de manera ràpida descartar el patró sense haver-lo de processar sencer (S.2).

Descartar patrons en aquesta fase és només permès quan el client considera que l’objectiu del  
patró no iguala cap de les seves necessitats (marcant la importància com “baixa”). 

Quan els patrons són descartats, el consultor de IT recull el motiu per poder realitzar futurs  
anàlisis qualitatius del catàleg. Llavors, el consultor de IT continua amb el següent patró d’acord  
amb la classificació.

Si el patró seleccionat en aquesta iteració és l’últim de l’àmbit actual, abans de canviar d’àmbit,  
el consultor de IT preguntarà al client si hi ha encara alguna necessitat relacionada amb aquest  
àmbit que no hagi estat coberta amb els patrons (D.3). Si aquest és el cas, és necessari crear un 
o més requisit des de zero.

2.3.2. Exploració dels forms

Si  el  client selecciona el  patró, això significa que un o diversos  requisits  que s’assemblin a 
l’objectiu del patró han d’aparèixer al llibre de requisits. El consultor de IT ha d’explicar els 
diferents forms del patró, basant-se en la seva descripció (S.3). El client llavors escull el  form 
més apropiat per aconseguir l’objectiu del patró d’acord al seu context (S.4). La descripció del 
form escollit  pot  ja  ser  considerada com una  part  del  requisit  que serà  inclòs  al  llibre  de 
requisits. Si no existeixen  forms que s’adaptin a les necessitats del client, el consultor de TI  
necessitarà  elaborar  el  requisit  per  tal  de  satisfer  l’objectiu  del  patró;  aquesta  informació  
també serà considerada com a feedback per a la fase d’evolució del catàleg.

2.3.3. Exploració de les parts d’un form

Si algun form ha sigut seleccionat, el consultor de TI explica les diferents parts que composen el  
requirement form escollit (S.5). El consultor explica breument cada paràmetre i dóna exemples 
de possibles valors (trobats a la descripció de la mètrica associada al paràmetre). El client escull  
la part més convenient per aconseguir l’objectiu del patró, d’acord amb el seu context (S.6). El 
client pot escollir més d’una extended part per a un form específic; inclús una extended part 
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pot ser aplicada més d’un cop amb diferents assignacions als valors dels paràmetres (per a un 
exemple, veure la Il·lustració 4: Plantilla i exemple d’un patró de requisit). Eventualment, alguna 
extensió no existent en el catàleg pot ser necessitada, i  un altre cop torna a ser necessari  
definir les necessitats que falten de forma separada, com a un nou requisit no associat a cap 
form existent al catàleg.

2.3.4. Extracció del requisit

Per les parts escollides, el consultor de TI dóna més detalls sobre els paràmetres que aplicar, és 
a dir, detalls sobre les possibles condicions de correctesa, dependències a/entre paràmetres (si  
aquestes fossin tractades) i explica la llista exhaustiva de valors per cada paràmetre (S.7). A 
continuació, el client escull els valors pels paràmetres (S.8). El requisit és extret aplicant el form 
text de les parts seleccionades amb els valors dels paràmetres que s’han acordat entre el client 
i el consultor de TI. Diferents  forms texts de diferents extensions poden ser concatenats per 
extreure un únic requisit. Per exemple, usant la plantilla d’exemple de la Il·lustració 4: Plantilla i
exemple d’un patró de requisit, un possible requisit que provindria del primer form i d’aplicar 
les seves dues extensions un cop podria ser: “La solució ha de proporcionar un avís en cas  
d’error. Els avisos proporcionats per la solució han de ser: E-mail, SMS. Els errors que han de 
ser avisats són: ServerCrash, NetworkCrash.”.

Durant  la  selecció  dels  valors,  les  relacions  de  dependències  entre  patrons  han  de  ser  
comprovades (D.4). Els diferents tipus de dependències s’han de tenir en compte (conflicte,  
sinèrgies, etc.) així com la seva direcció (des de quin patró a quin altre, és a dir, la dependència  
pot ser a un patró ja tractat o a un patró encara no considerat durant el procés).  Quan el 
consultor de TI detecta el conflicte o una inconsistència, ha d’avisar al client i s’ha d’intentar 
solucionar el conflicte (S.9). La resolució del conflicte pot no ser senzilla i, fins i tot, pot forçar a  
reconsiderar requisits ja acordats. Per ara, però, aquesta qüestió encara no es té en compte.

2.3.5. Creació de requisits

Després d’explicar les fases anteriors, queda clar que en diferents situacions l’extracció dels 
requisit des del catàleg pot no ser directa. S’han identificat les següent situacions:

 Els patrons que pertanyen a un mateix àmbit no cobreixen totes les necessitats del 
client relacionades amb aquest àmbit. El consultor de TI utilitza la informació sobre els  
criteris de classificació de l’àmbit per guiar un clàssic procés d’elicitació de requisits  
(S.10).

 Un  patró  s’ha  considerat  aplicable  però  cap  dels  seus  forms encaixa  bé  amb  les 
necessitats del client. El consultor de TI treballarà amb el client fins que es trobi una 
bona manera d’expressar l’objectiu del patró que encaixi amb les necessitats del client  
(S.11).

 Un requirement form ha sigut escollit però alguns detalls necessaris no són expressats 
en cap extensió  existent.  El  consultor de TI  treballarà amb el  client tots els  detalls  
necessaris per completar el requisit amb tota la informació rellevant (S.12).

En tots els casos, el requisit  (o part d’ell)  afegit al llibre de requisits es proporciona com a 
feedback a l’expert en requisits per a la fase següent de l’evolució del catàleg.
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Il·lustració 6: Detall de les activitats que es porten a terme durant la fase d'elicitació de requisits
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2.3.6. Evolució del catàleg

Després de que el consultor de TI  ha dirigit  el  procés d’elicitació de requisits i  el  llibre de  
requisits pel call-for-tenders és completat, el coneixement adquirit en aquest projecte ha de ser 
capitalitzat en el catàleg de patrons de requisit.  Com s’ha senyalat a  les fases anteriors,  el  
consultor de TI recollirà la informació útil per aquest propòsit, tant les fallades com els encerts  
en l’aplicació de patrons.

Per a les fallades, l’apartat anterior de creació de requisits resumeix les situacions que poden 
ser trobades en els quals el catàleg no ha disposat de tota la informació per aquest projecte.  
Per als encerts, cada aplicació de patró és registrada. Cal tenir en compte, però, que també pot 
haver-hi casos al mig: per exemple, quan un requisit és aplicat però cap  form captura el seu 
objectiu amb els termes apropiats: això és un èxit des del punt de vista del patró (és a dir, el  
patró és escollit i  aplicat), però una fallada des del punt de vista del  form (perquè falta un 
form).

Les diferents accions que un enginyer de requisits pot emprendre per ampliar el catàleg, i les  
situacions en les quals aquestes seran portades a terme, són:

 Extreure d’un requisit  un patró de requisit.  Quan un requisit  és  escrit  des de zero  
(veure el primer punt de l’apartat 2.3.5Creació de requisits).

 Crear un nou requirement form. Quan un requisit prové de l’objectiu d’un patró però 
de cap form existent (veure el segon punt de l’apartat 2.3.5Creació de requisits).

 Crear una nova  extended part. Quan un requisit és expressat usant un  form però els 
detalls necessaris no són continguts en cap extended part existent (veure el tercer punt 
de l’apartat 2.3.5Creació de requisits).

 Estendre alguna extended part existent. Quan una extended part conté alguna mètrica 
però les restriccions d’aquesta no s’adapten al projecte.

Però no només és possible fer més gran el catàleg, sinó que algunes altres operacions poden 
ser  aplicades  sobre  el  catàleg  després  d’actualitzar  les  estadístiques  d’ús  amb  les  dades 
d’aquest projecte:

 Eliminar patrons,  forms o extensions no usats. Quan després d’aquest projecte algun 
treshold s’ha excedit, podria ser considerada l’eliminació del catàleg d’aquelles peces 
d’informació que no semblen ser rellevants en un procés call-for-tenders.

 Refactoritzar el catàleg. Per exemple, canviant l’ordre en el qual les  forms d’un patró 
són  considerades  (les  més  usades  les  primeres,  per  exemple),  o  inclús  canvis 
fonamentals com separar o unir algun patró.

La decisió de portar a terme o no aquestes accions serà de l’expert en requisits, probablement 
consultant abans de prendre la decisió amb el consultor de TI.

2.4. PABRE-MAN i PABRE-PROJ dins del mètode PABRE

Primer de tot, s’explica quines són, a grans trets, les utilitats de les aplicacions PABRE-MAN i  
PABRE-PROJ:
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 L’aplicació PABRE-MAN és una aplicació per a la definició i modificació de patrons de 
requisits i la gestió d’un dipòsit per aquests.

 L’aplicació PABRE-PROJ s’utilitza per instanciar els patrons de requisits en projectes de 
selecció i poder generar el document necessari pel call-for-tenders.

Així  doncs,  tenint  en compte quines són les  funcions de cadascuna d’aquestes  aplicacions, 
l’esquema del mètode PABRE mostrat a laIl·lustració 5: Mètode PABRE, procés basat en patrons
per a la selecció d'una solució, es veuria modificat tal i com es mostra a la figura següent.

Il·lustració 7: Mètode PABRE amb les aplicacions PABRE-MAN i PABRE-PROJ

Inicialment, com ja s’ha explicat en apartats anteriors, hi haurà un client que té una necessitat  
que es pot resoldre mitjançant un component software. A partir d’aquest moment començarà 
la fase d’elicitació i definició dels requisits que ha de complir aquest component: mitjançant el  
feedback amb el client, el consultor de TI coneixerà quines són les necessitats d’aquest i, amb 
l’ajuda de l’aplicació PABRE-PROJ, podrà instanciar a partir dels patrons els diferents requisits (o  
bé en els casos que no hi hagi patrons definits, crear nous requisits), obtenint així els requisits  
que  passaran  posteriorment  al  document  de  call-for-tenders.  Un  cop  generat  aquest 
document,  que  a  l’anterior  il·lustració  s’anomena  Requirements  Book,  només  queda  fer-lo 
arribar als diferents proveïdors, els quals faran les seves propostes del producte o productes 
que poden complir amb els requisits exposats. Posteriorment, aquestes propostes s’avaluaran,  
seleccionant així els productes que satisfan les necessitats del client.

Per  una  altra  banda,  en  la  fase  d’evolució  del  catàleg,  partint  del  coneixement  que  s’ha 
obtingut en cada nou projecte (patrons que s’utilitzen molt poc, requisits nous que s’han afegit 
a un llibre de requisits però que no són instància de cap patró, o fins i  tot que sí que són  
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instància d’un patró però o bé cap de les seves forms o bé cap valor dels paràmetres s’adaptava 
a les necessitats del client), el consultor de TI o bé un expert en requisits podrà actualitzar el  
dipòsit de patrons amb el nou coneixement adquirit mitjançant l’aplicació PABRE-MAN.

Cal tenir en compte, però, que ara per ara les versions desenvolupades en aquest projecte, tant 
de  l’aplicació  PABRE-MAN  com  de  PABRE-PROJ,  encara  no  assoleixen  totes  les  funcions 
necessàries per cobrir el procés tal i com s’ha explicat en aquest apartat.
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3. Context del projecte

Degut a que aquest projecte és una continuació més del projecte Mètode PABRE, moltes de les 
tecnologies usades ja venen donades pels anteriors projectistes que les van fer servir. D’altres  
ha sigut necessari utilitzar-les com a noves per aquest projecte.

A més de l’aprenentatge que cal  fer  per  poder  treballar  de  manera òptima amb aquestes  
tecnologies, també cal estudiar bé com està fet el codi font del que es parteix i així facilitar la  
feina que es faci durant el desenvolupament.

En aquesta secció es vol descriure totes les tecnologies usades estrictament en el projecte, així 
com el codi font original.

3.1. Google Web Toolkit

Il·lustració 8:Logotip de GWT

Què és?
Google Web Toolkit és un  framework3 de codi obert creat per l’empresa Google que permet 
crear aplicacions web de manera simple, ocultant gran part de la complexitat de la tecnologia 
AJAX4.

Motivació
El  principal  motiu  de la  utilització  del  framework  Google  Web Toolkit  és  que va  ser  l’eina 
escollida per construir l’aplicació PABRE-PROJ en entorn web.

Aquest  framework permet crear aplicacions programant amb el  llenguatge de programació 
Java, encara que redueix les seves funcions definides per poder fer una traducció compatible al  

3Estructura de software dissenyada per  a  donar suport  al  desenvolupament  de llocs  web dinàmics, 
aplicacions web i serveis web.

4AsynchronousJavaScriptAnd  XML,  JavaScript  asíncron  i  XML.  És  un  conjunt  de  tecnologies  que 
permeten actualitzar continguts web sense haver de tornar a carregar la plana.
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llenguatge JavaScript a la banda del client, ja que ha d’executar l’aplicació amb un navegador  
web.

Com a afegit, permet treballar amb un entorn de desenvolupament IDE5 (en aquest cas Eclipse
SDK), amb tots els avantatges que això comporta.

Dos dels avantatges més significatius que proporciona són:

 Organitzar el codi generat, permetent programar d’una manera més òptima.
 Testejar l’aplicació, aturant l’execució allà on es desitgi del codi per comprovar l’estat 

d’aquest durant l’execució, cosa que no permeten altres frameworks.

Versió
S’ha triat per al desenvolupament del projecte l’última versió estable del framework, la versió 
2.7.0, facilitada al públic el 20 de novembre de 2014. No es garanteix que es pugui actualitzar 
l’aplicació web amb una versió diferent del framework.

Llicència
GWT  està  llicenciat  sota  la  Apache  License  versió  2.0,  de  l’empresa  Apache  Software 
Foundation. Aquesta llicència, recolzada per l’organització  Free Software Foundation(FSF), és 
aprovada també per l’Open Source Initiative (OSI) i és compatible amb la llicència GPL6 versió 3.

3.2. Apache Tomcat

Il·lustració 9:Logotipd’ApacheTomcat

Què és?
Aquesta aplicació és un servidor web de codi obert i contenidor de  servlets de Java. Permet 
publicar planes i aplicacions web amb diferents llenguatges d’aplicació, com ara JavaScript, i  
configurar-ne l’accés des d’Internet per, per exemple, permetre les connexions segures.

Motivació
El principal motiu de la utilització de Apache Tomcat és que va ser l’eina escollida per construir  
l’aplicació PABRE-PROJ en entorn web.

5IntegratedDevelopmentEnvironment, traduït com Entorn Integrat de Desenvolupament.

6GNU General PublicLicense, llicència que permet la còpia, distribució (comercial o no) i modificació del 
codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL.



Versió
Per al desenvolupament del projecte s’ha triat la versió 8.5 sota el sistema operatiu Windows 
(degut als requisits de compatibilitat de l’aplicació original). No es garanteix que es pugui usar  
amb una versió diferent de l’aplicació.

Llicència
Apache  Tomcat  està  llicenciat  sota  l’Apache  License  versió  2.0,  de  la  pròpia  empresa  de 
l’aplicació, recolzada per la organització  Free Software Foundation (FSF), aprovada també per 
l’Open Source Initiative (OSI) i compatible amb la llicència GPL versió 3.

3.3. Hibernate

Il·lustració 10:Logotip de Hibernate

Què és?
Hibernate és una solució de mapeig objecte-relacional pel llenguatge de programació Java que  
facilita el mapeig d’atributs entre una base de dades relacional i  el model d’objectes d’una  
aplicació,  mitjançant  arxius  declaratius  (en  format  XML)  que  permeten  establir  aquestes 
relacions.

Com d’altres eines amb el  mateix  propòsit,  intenta solucionar el problema de la diferència 
entre  els  dos  models  de  dades  coexistents  en  una  aplicació:  l’utilitzat  a  la  memòria  de 
l’ordinador  (orientat  a  objectes)  i  l’utilitzat  en  la  base  de  dades  (model  relacional).  Per 
aconseguir-ho, permet al programador definir com és el seu model de dades, quines relacions 
existeixen i quina forma tenen mitjançant els arxius .hbm7. Amb aquesta informació, Hibernate 
permet a l’aplicació manipular les dades de la base de dades com si fossin objectes, amb totes  
les característiques de la programació orientada a objectes.

A més,  Hibernate  permet  usar,  si  es  desitja,  tota  la  potència  del  llenguatge SQL per  a  les 
consultes a la base de dades, podent fer-ho de tres maneres diferents:

 Amb el llenguatge natiu SQL.
 Amb HQL: l’extensió de Hibernate de SQL.
 Amb  Criteria’s  orientats  a  objectes:  sentències  que  treballen  directament  amb  les 

classes dels objectes.

Motivació
El principal  motiu de la  utilització de Hibernate és que va ser l’eina escollida per construir  
ambdues aplicacions d’escriptori del sistema PABRE.

Versió
S’ha treballat amb la distribució oficial de Hibernate versió 3.3.2 de Red Hat. No es garanteix el  
correcte funcionament de les eines amb versions anteriors a aquesta.

7HibernateMapping, fitxers declaratius en format XML.



Llicència
La llicència de Hibernate és LGPL8. La LGPL és suficientment flexible com per a permetre usar 
Hibernate tant en projectes open source com comercials.

3.4. Eclipse SDK

Il·lustració 11:Logotipd’Eclipse SDK

Què és?
Eclipse  SDK  és  un  entorn  de  desenvolupament  integrat  que  inclou  eines  per  al  
desenvolupament d’aplicacions en Java.

Va  ser  creat  per  l’empresa  IBM  i  actualment  és  desenvolupat  per  la  fundació  Eclipse 
Foundation.

Motivació
Eclipse SDK és un dels entorns de desenvolupament més usats pels programadors. El fet que el  
codi  font del  que parteix  aquest  projecte ja  està  maquetat segons l’estructura  que genera 
aquest IDE ha determinat que s’usi, en detriment d’altres també vàlids.

A  més  a  més,  l’empresa  Google  proporciona  un  connector9 per  a  aquest  entorn  de 
desenvolupament que permet programar de manera fàcil i simple amb el framework GWT.

Versió
S’ha treballat amb la versió 3.7.2, anomenada Indigo, obtinguda de la seva pàgina oficial.

Llicència
L’entorn de desenvolupament  Eclipse  SDK està  distribuït  sota  la  llicència de software lliure 
EPL10,  que obliga a distribuir qualsevol producte construït sobre aquest entorn o amb parts  
d’aquest mateix sota la mateixa llicència. En el cas d’aquest projecte la llicència és totalment 
adequada.

3.5. Codi font

Degut  a  que  aquest  projecte  parteix  d’una  base  ja  consolidada  i  funcional  d’una  sèrie  de 
projectes que s’han anat realitzant, ja hi ha una gran part de codi feta. Un dels avantatges de  

8GNU  Lesser  General  PublicLicense,  llicència  semblant  a  la  GPL  però  que  permet  que  programes  
propietaris usin les biblioteques i aplicacions sota aquesta llicència.

9Plugin-in en anglès, conjunt de components software que afegeixen funcions a una aplicació més gran.

10EclipsePublicLicense, llicència aprovada per la OSI i la FSF. Permet utilitzar, modificar, copiar i distribuir 
la feina i les versions modificades d’aquesta.



fer  un projecte  sobre  un  que  ja  està  fet  és  que  es  poden utilitzar  parts  ja  fetes  de  codi,  
modificar-les, o consultar-les directament per saber com està feta una funció concreta.

Especialment en aquest projecte és convenient això, ja que una part important del projecte és  
la creació de la nova interfície web que ha d’emular el funcionament de la interfície d’escriptori  
que ja hi ha feta, podent aprofitar al màxim aquest codi ja fet.

Tot i  això, l’estudi  complet del  codi,  conjuntament amb les tecnologies noves que s’havien  
d’aplicar  en  la  realització  de  la  interfície  web,  va  determinar  que  aquest  propòsit  era  
completament impossible per a la part corresponent al codi font de la capa de presentació11, 
mentre que en el cas de les parts corresponents a la lògica del programa i l’emmagatzematge 
de dades es podien aprofitar amb certs retocs. 

Com que el projecte requereix que l’aplicació d’escriptori segueixi funcionant, s’ha de fer una 
nova capa de presentació que es connecti amb la lògica del programa i l’emmagatzematge de 
dades ja existent.

11Partint de que l’aplicació PABRE-MAN, segons l’especificació d’aquesta, està dissenyada amb el patró 
d’arquitectura en tres capes.



4. Anàlisi de Requisits

4.1. Requisits Funcionals

Els requisits funcionals de l’aplicació s’han agrupat i categoritzat segons el tipus de funció que  
proporcionen. S’ha decidit la següent categorització:

• Visualització de Patrons i de Mètriques

• Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

• Gestió de Patrons de Requisits

• Gestió de Mètriques

4.1.1. Visualització de Patrons i de Mètriques

Els requisits funcionals de Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits defineixen les funcions 
que l’aplicació realitza sobre el Catàleg de Patrons de Requisits. Aquestes funcions són: 

 Visualitzar tots els patrons en ordre alfabètic.

• S’ha de permetre visualitzar la llista dels noms de tots els patrons que existeixen a  
la  base  de  dades  en  ordre  alfabètic,  sense  tenir  en  compte  l’esquema  de 
classificació que pertanyen.

 Visualitzar tots els patrons segons un esquema de classificació.

• S’ha de permetre visualitzar la llista dels noms de tots els patrons que existeixen a  
la base de dades segons l’esquema de classificació escollit. Els noms de patrons es 
mostraren en forma d’arbre i també es mostra els seus classificadors.

 Visualitzar la informació i els atributs d’un patró.

• S’ha de permetre visualitzar tota la informació del patró seleccionat (el patró en si 
mateix, o qualsevol dels seus forms, fixed i extended parts).

 Visualitzar tots els esquemes de classificació.

• S’ha  de  permetre  visualitzar  la  llista  de  noms  de  tots  els  esquemes  de 
classificacions que existeixen en la base de dades.

 Visualitzar totes les mètriques en ordre alfabètic.

• S’ha  de  permetre  visualitzar  la  llista  dels  noms  de  totes  les  mètriques  que 
existeixen a la base de dades en ordre alfabètic.

 Visualitzar totes les mètriques segons el seu tipus.

• S’ha  de  permetre  visualitzar  la  llista  dels  noms  de  totes  les  mètriques  que 
existeixen  a  la  base  de  dades  segons  el  seu  tipus.  És  a  dir  les  mètriques  es 
visualitzen seguint aquest ordre: de tipus String, de tipus Integer, de tipus Float, de 
tipus Timepoint, de tipus Domain, de tipus Set.



 Visualitzar la informació i els atributs d’una mètrica.

• S’ha de permetre  visualitzar  tota  la  informació de la   mètrica  seleccionada (la 
mètrica en si mateixa).

4.1.2. Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

Els requisits funcionals de Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits defineixen les funcions 
que l’aplicació realitza sobre el Catàleg de Patrons de Requisits. Aquestes funcions són: 

 Crear un nou esquema de classificació.

• S’ha  de  permetre  la  creació  de  nous  esquemes  de  classificació  (sense  cap 
classificador ni cap patró).

 Copiar un esquema de classificació.

• S’ha  de  permetre  copiar  un  esquema  de  classificació  amb  els  mateixos 
classificadors i els mateixos patrons però amb diferent nom.

 Eliminar un esquema de classificació.

• S’ha de permetre eliminar un esquema de classificació, això inclou eliminar els seus 
classificadors i els seus patrons.

 Crear un nou classificador pare dins d’un esquema de classificació.

• S’ha de permetre la creació d’un nou classificador pare (root classifier) dins d’un 
esquema de classificació.

 Crear un nou classificador intern dins d’un esquema de classificació.
• S’ha de permetre la creació d’un nou classificador (classifier) dins d’un esquema 

de classificació.

 Modificar un classificador dins d’un esquema de classificació.
• S’ha de permetre modificar el classificador (classifier) seleccionat.

 Eliminar un classificador dins d’un esquema de classificació.
• S’ha de permetre eliminar el classificador (classifier) seleccionat.

4.1.3. Gestió de Patrons de Requisits

Els requisits funcionals de Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits defineixen les funcions 
que l’aplicació realitza sobre el Catàleg de Patrons de Requisits. Aquestes funcions són: 

 Crear un nou patró de requisit.

• S’ha de permetre la creació d’un patró de requisit. Aquesta funció també permet 
crear qualsevol dels seus forms (fixed i extended parts) o afegir nous paràmetres o  
dependències.

 Modificar un patró de requisit.



• S’ha de permetre modificar el patró de requisit seleccionat. Aquesta funció inclou 
modificar qualsevol dels seus forms (fixed i extended parts) o modificar els seus 
paràmetres o dependències.

4.1.4. Gestió de Mètriques

Els requisits funcionals de Gestió de Mètriques defineixen les funcions que l’aplicació realitza 
sobre les mètriques.  Aquestes funcions són: 

 Crear un nova mètrica.

• S’ha de permetre la creació d’un patró de requisit. Aquesta funció també permet 
crear qualsevol dels seus forms (fixed i extended parts) o afegir nous paràmetres o  
dependències.

 Modificar una mètrica.

• S’ha de permetre modificar el patró de requisit seleccionat. Aquesta funció inclou 
modificar qualsevol dels seus forms (fixed i extended parts) o modificar els seus 
paràmetres o dependències.

 Eliminar una mètrica.

• S’ha de permetre eliminar un patró de requisit, això inclou eliminar els seus forms 
(fixed i extended parts) i eliminar els seus paràmetres o dependències.

4.2. Requisits no funcionals

El projecte ha de complir una sèrie de requisits no funcionals establerts per a que tingui l’èxit  
esperat,  a  més de complir  amb els  objectius  (requisits  funcionals)  fixats.  Aquests  requisits 
venen fixats pels resultats esperats del projecte en un entorn de producció.

4.2.1. Facilitat d’ús

La interfície web resultant ha de permetre realitzar totes les funcions que l’aplicació d’escriptori 
ja ofereix de manera fàcil i intuïtiva, emulant tant com es pugui la segona. El funcionament ha 
de resultar familiar a qui ja estigui habituat al PABRE-MAN d’escriptori. S’entén, igualment, que 
els usuaris que usin l’aplicació són experts o estan familiaritzats amb el procés d’elicitació de  
requisits i el concepte de patrons de requisits.

A més, ha de tenir un esquema de colors agradable, que ajudi a la seva utilització de manera  
prolongada, i adaptar-se a tot tipus de pantalles exceptuant les de dispositius mòbils. 

4.2.2. Fiabilitat

La  interfície  ha  de  respondre  correctament  a  les  peticions  dels  seus  usuaris  i,  en  cas  que 
succeeixi algun error, informar degudament a l’usuari.

Les  dades  emmagatzemades  del  sistema  han  de  quedar  consistents  després  de  la  seva 
utilització.

4.2.3. Rendiment



L’aplicació amb la seva nova interfície ha de tenir un temps de resposta màxim que no sigui 
massa elevat per evitar que els usuaris no puguin treballar eficientment.

4.2.4. Compatibilitat

Degut a que és una aplicació web, es considera que el sistema ha de ser compatible amb 
qualsevol navegador web que compleixi els estàndards del W3C2. Considerant els navegadors  
web usats més populars, Mozilla, Firefox, Google, Chrome i Internet Explorer, i excloent l’últim 
per no complir els estàndards del web.

La part que fa de servidor en l’aplicació ha de mantenir els requisits de compatibilitat que hi 
havia  en  l’aplicació  PABRE-MAN  original,  ja  que  està  desenvolupat  en  el  llenguatge  de 
programació Java gràcies al framework Google Web Toolkit igual que el PABRE-MAN original.

4.2.5. Seguretat

No es requereix cap sistema d’autentificació d’usuaris per a poder manipular l’aplicació web de  
manera completa.

Per  evitar  les  conseqüències  que  podrien  tenir  diferents  atacs  web,  cal  que  els  missatges  
d’error mostrats no donin informació sobre l’estructura interna tant de l’aplicació com de la 
base de dades, i que informin únicament a l’usuari de l’error que ha succeït.



5. Especificació

En aquest apartat s’explica el model conceptual de l’aplicació PABRE-MAN. Durant la realització 
d’aquest projecte no s’ha introduït cap canvi en el model conceptual. 

5.1. Model conceptual

A les figures 1 i 2 es mostra el diagrama de classes de l’aplicació PABRE-MAN. Per a que sigui 
més fàcil de seguir, s’ha separat en aquestes dues parts: 

• Diagrama 1 : Diagrama de classes per donar suport a la part dels mètriques.

• Diagrama 2: Diagrama de classes per donar suport a la part de les patrons.

En  aquest  diagrama  podem  trobar  les  diferents  classes  d’objectes  que  podem  descriure 
agrupades en les categories següents:

 Source: Representa les fonts d’informació d’on es poden obtenir els diferents objectes  
que formen part del model.

 Classification Schema: Representa els diferents esquemes de classificació que pot tenir 
un catàleg de patrons de requisits. Un Classification Schema està format per varis Root  
Classifiers. Un Root Classifier és un subtipus de la classe Decomposed Classifier. 

 General Classifier: Representa a tots els tipus de classificadors que pot tenir  un Root  
Classifier, que són: 

• Basic Classifiers  només poden contenir patrons.  

• Decomposed  Classifiers només  poden contenir  altres  Basic o  Decomposed 
Classifiers.

L’atribut pos de la classe General Classifier representa la posició d’aquest dins del seu 
classificador pare.

 Keyword: Representa les paraules clau que poden caracteritzar un patró.

 Requirement  Pattern:  Representa  a  un  patró  de  requisit.  Aquest  patró  pot  tenir 
dependències amb altres patrons i té un o més Requirement Form, que al seu cop està  
format per una Fixed Part i zero o més Extended Part. També aquest patró pot tenir 
vàries Keyword.

 Requirement Pattern Version: Representa a una versió d’un patró de requisit. Cada 
patró pot tenir varies versions. 

 Requirement  Form:  Representa  un  form que  pertany  a  un  patró  de  requisit.  Està 
format per una Fixed Part i zero o més Extended Part.

 Parameter: Representa un paràmetre que pertany a una Fixed o Extended Part. A més 
del nom i de la descripció, té l’atribut  correctnessCondition que s’utilitza per limitar els 
valors  correctes  que  el  paràmetre  pot  prendre.  A  més  un  paràmetre  sempre  té 
associada una Metric.



 Metric: Representa  el  valor  que  pot  prendre  un  paràmetre  dins  d’un  requisit  que  
instancia un patró. Una mètrica pot ser de tipus Simple (un únic valor) o Set (un conjunt  
de valors d’una mètrica simple). Les Mètriques Simples poden ser de tipus Integer (un  
número enter)  o  de tipus Float (un número real)  o de tipus String (una cadena de  
caràcters que fan una paraula) o de tipus TimePoint (un instant del temps) o de tipus  
Domain (un valor d’una enumeració de valors possibles). Totes les Mètriques Simples,  
excepte les mètriques de tipus Time Point, poden tenir o no valor per defecte.



Diagrama 1: Diagrama de classes, part de les mètriques



Diagrama 2: Diagrama de classes, part dels patrons



5.1.1. Restriccions d’integritat

A continuació  s’exposen les restriccions  d’integritat  textuals  necessàries per  una descripció 
precisa del domini i que no han pogut ser expressades gràficament en els diagrames anteriors:

 No pot haver dues Source amb el mateix id.

 No pot haver dues Source amb el mateix identifier.

 No pot haver dos Generic Object amb el mateix id.

 No pot haver dos Classification Schema amb el mateix name.

 Dins del mateix  Classification Schema no pot haver dos Root Classifier amb el mateix 
name.

 Dins  del  mateix  Decomposed  Classifier no pot  haver  dos General  Classifier amb el 
mateix  name.

 L’atribut  derivat  npatterns d’un  Basic  Classifier és  igual  al  nombre de Requirement  
Pattern que té associats.

 No pot haver dos Keyword amb el mateix id.

 No pot haver dos Keyword amb el mateix name.

 No pot haver dos Requirement Pattern amb el mateix name.

 Dins  del  mateix  Requirement  Pattern no  pot  haver  dos  Requirement  Form amb  el 
mateix name.

 Dins del  mateix  Requirement  Form no pot  haver  dos  Extended  Part  amb el  mateix 
name.

 No pot haver dos Pattern Item amb el mateix id.

 Dins del mateix Pattern Item no pot haver dos Parameter amb el mateix name.

 No pot haver dos Metric amb el mateix name.

 Una mètrica tipus Integer ha de complir en els seus atributs que :

• minValue <= maxValue 

• minValue <= defaultValue <= maxValue (en cas que tingui un valor per defecte 
definit)

 Una mètrica tipus Float ha de complir en els seus atributs que :

• minValue <= maxValue 

• minValue <= defaultValue  <= maxValue (en cas que tingui un valor per defecte 
definit)

 Una mètrica tipus Domain ha de complir que si té un defaultValue associat, aquest ha 
de ser un dels seus possibleValues.

 L’atribut  name  d’un  Generic  Object,  Extended Part,  Parameter o Keyword i  l’atribut 
identifier d’una Source no pot ser un string buit ni un conjunt d’espais en blanc.



 L’atribut formText d’un Pattern Item  no pot ser un string buit ni un conjunt d’espais en 
blanc.

5.2. Model de Casos d’ús

Els casos d’ús són un mecanisme per ajudar a descriure, de manera simple i comprensible, els  
requisits funcionals que ha de complir el producte final, així com de quina manera ho farà, tant 
pel desenvolupador com pels stakeholders.

5.2.1. Paquets dels casos d’ús

Els casos d’ús s’han dividit en paquets per facilitar la seva lectura i tractament. Els paquets 
resultants coincideixen amb la categorització dels requeriments funcionals associats als casos 
d’ús. Aquests grups són: 

• Visualització de Patrons i de Mètriques

• Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

• Gestió de Patrons de Requisits

• Gestió de Mètriques 

Il·lustració 12: Paquets d’agrupació dels casos d’ús

5.2.2. Actors implicats en els casos d’ús

Diagrama 3: Jerarquia d'actors

 Usuari PABRE-MAN: Representa la generalització de qualsevol tipus d’actor que utilitza 
l’aplicació PABRE-MAN. 

 Expert en Patrons de Requisits: Representa l’usuari que utilitza l’aplicació per gestionar 
el catàleg de Patrons de Requisits. És el responsable de decidir els nous patrons de 
requisits a afegir i d’actualitzar-los. 



 Consultor  TI:  Representa  l’usuari  que utilitza  l’aplicació  per  consultar  el  Catàleg de 
Patrons  de  Requisits  i  analitzar  les  estadístiques  de  la  utilització  dels  Patrons  de 
Requisits per evolucionar el Catàleg

5.2.3. Diagrames de casos d’ús

5.2.3.1 Visualització de Patrons i de Mètriques

El  següent  diagrama  de  casos  d’ús  ens  il·lustra  els  casos  d’ús  que  tenen  a  veure  amb  la  
visualització de la informació de patrons i de mètriques.

Diagrama 4: Casos d'ús sobre Visualització de patrons i de mètriques

5.2.3.2 Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

El següent diagrama de casos d’ús ens il·lustra els casos d’ús que fan referència a la gestió del  
Catàleg de Patrons de Requisits.



Diagrama 5: Casos d'ús sobre Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

5.2.3.3 Gestió de Patrons de Requisits

El següent diagrama de casos d’ús ens il·lustra els casos d’ús que fan referència a la gestió de  
patrons de Requisits.

Diagrama 6: Casos d'ús sobre Gestió de patrons de requisits



5.2.3.4 Gestió de Mètriques

El següent diagrama de casos d’ús ens il·lustra els casos d’ús que fan referència a la gestió de  
les mètriques.

Diagrama 7: Casos d'ús sobre Gestió de Mètriques

5.2.4. Descripció dels casos d’ús

Per a la descripció dels casos d’ús es segueixen separant els casos d’ús segons els quatre grups  
descrits.

1. Visualització de patrons i de mètriques

A continuació es descriuen els casos d’ús del grup Visualització de patrons i de mètriques.

1.1) Visualitzar tots els patrons en ordre alfabètic

Cas d’ús # 1.1
Nom:
Visualitzar tots els patrons en ordre alfabètic.
Descripció:
Es recuperen tots els patrons que existeixen a la base de dades i es mostra una llista amb els  
seus noms ordenats alfabèticament.
Precondició:
- - - - 
Actors: Consultor TI, Expert en requisits.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  prem  un  botó  per  visualitzar  la 
llista de patrons.

2. El  sistema carrega  tots  els  patrons  i  els 
mostra en una part  de la vista principal de 
l’aplicació ordenats alfabèticament.



Cursos alternatius
- - - - 

1.2) Visualitzar tots els patrons segons un esquema de classificació

Cas d’ús # 1.2
Nom:
Visualitzar tots els patrons segons un esquema de classificació
Descripció:
Es recuperen tots els patrons que existeixen a la base de dades i es mostra una llista amb els  
noms dels patrons que pertanyen a aquest esquema de classificació.
Precondició:
- - - - 
Actors: Consultor TI, Expert en requisits.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  prem  un  botó  per  visualitzar  la 
llista de patrons.

2. El  sistema carrega tots els  esquemes de 
classificació disponibles a la base de dades i 
els  mostra  en  un  desplegable  ordenats 
alfabèticament.

3. L’usuari escull un esquema de classificació.
4. El  sistema  carrega  tots  els  patrons   i 
mostra en una part  de la vista principal de 
l’aplicació tots els patrons que pertanyen al 
esquema de classificació escollit.

Cursos alternatius
- - - - 

1.3) Visualitzar la informació i els atributs d’un patró

Cas d’ús # 1.3
Nom:
Visualitzar la informació i els atributs d’un patró.
Descripció:
Visualitzar la informació d’un patró en si mateix o qualsevol dels seus forms, fixed i extended  
parts.
Precondició:
La llista de patrons està carregada. Existeix el patró que es vol consultar.
Actors: Consultor TI, Expert en requisits

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari selecciona un patró per veure tota 
la seva informació.

2. El sistema mostra tota la informació i els 
atributs del patró.

Cursos alternatius
- - - - 

1.4) Visualitzar tots els esquemes de classificació



Cas d’ús # 1.4
Nom:
Visualitzar tots els esquemes de classificació.
Descripció:
Es mostra una llista amb els noms dels esquemes de classificació.
Precondició:
- - - - 
Actors: Consultor TI, Expert en requisits

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  prem  un  botó  per  visualitzar  la 
llista d’esquemes de classificació.

2. El  sistema carrega tots els  esquemes de 
classificació  i  els  mostra  en una part  de la 
vista  principal  de  l’aplicació  ordenats 
alfabèticament.

Cursos alternatius
- - - - 

1.5) Visualitzar tots les mètriques en ordre alfabètic

Cas d’ús # 1.5
Nom:
Visualitzar totes les mètriques en ordre alfabètic.
Descripció:
Es recuperen totes les mètriques que existeixen a la base de dades i es mostra una llista amb  
els seus noms ordenats alfabèticament.
Precondició:
- - - - 
Actors: Consultor TI, Expert en requisits.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  prem  un  botó  per  visualitzar  la 
llista de mètriques en ordre alfabètic.

2. El sistema carrega totes les mètriques i les 
mostra en una part  de la vista principal de 
l’aplicació ordenats alfabèticament.

Cursos alternatius
- - - - 

1.6) Visualitzar totes les mètriques segons el seu tipus

Cas d’ús # 1.6
Nom:
Visualitzar totes les mètriques segons un tipus de mètrica
Descripció:
Es recuperen totes les mètriques que existeixen a la base de dades i es mostra una llista amb  
els noms de les mètriques classificades segons el tipus de mètrica.
Precondició:
- - - - 
Actors: Consultor TI, Expert en requisits.



Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  prem  un  botó  per  visualitzar  la 
llista  de  mètriques  segons  el  tipus  de 
mètrica.

2. El  sistema carrega  totes  les  mètriques  i 
mostra en una part  de la vista principal de 
l’aplicació  totes  les  mètriques  classificades 
segons el tipus de mètrica.

1. L’usuari  prem  un  botó  per  visualitzar  la 
llista  de  mètriques  segons  el  tipus  de 
mètrica.

2. El  sistema carrega  totes  les  mètriques  i 
mostra en una part  de la vista principal de 
l’aplicació  totes  les  mètriques  classificades 
segons el tipus de mètrica.

Cursos alternatius
- - - - 

1.7) Visualitzar la informació i els atributs d’una mètrica

Cas d’ús # 1.7
Nom:
Visualitzar la informació i els atributs d’una mètrica.
Descripció:
Visualitzar la informació d’una mètrica en si mateixa.
Precondició:
La llista de  està carregada. Existeix la mètrica que es vol consultar. 
Actors: Consultor TI, Expert en requisits

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari selecciona un patró per veure tota 
la seva informació.

2. El sistema mostra tota la informació i els 
atributs de la mètrica.

Cursos alternatius
- - - - 

2. Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

A continuació es descriuen els casos d’ús del grup Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits.

2.1) Crear un nou esquema de classificació.

Cas d’ús # 2.1
Nom:
Crear un nou esquema de classificació
Descripció:
S’afegeix un nou esquema de classificació al catàleg de patrons de requisits.
Precondició:
- - - - 



Actors: Consultor TI.
Curs típic d’esdeveniments

Actor Sistema
1. L’usuari prem el botó per inserir un nou 
esquema de classificació.

2. El sistema carrega una finestra amb camps 
per  editar  la  informació  de  l’esquema  de 
classificació.

3. L’usuari omple els camps dels atributs de 
l’esquema de classificació.
4. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  noves 
fonts.
5. L’usuari accepta.

6. El  sistema  insereix  l’esquema  de 
classificació a la base de dades.

5a: El nom de l’esquema de classificació ja existeix a la base de dades.
1. El  sistema  mostra  el  missatge 
corresponent i torna al punt 5.

2.2) Copiar un esquema de classificació.

Cas d’ús # 2.2
Nom:
Copiar un esquema de classificació
Descripció:
Es copia l’esquema de classificació i tots els seus classificadors i patrons en un nou esquema  
de classificació amb un nom diferent.
Precondició:
La llista de patrons segons un esquema de classificació està carregada. Existeix l’esquema de 
classificació que es vol copiar.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  selecciona  l’esquema  de 
classificació que vol copiar i prem el botó de 
copiar.

2. El sistema copia l’esquema de classificació 
i tot el seu contingut amb un nom diferent a 
la base de dades.

Cursos alternatius
- - - - 

2.3) Eliminar un esquema de classificació.

Cas d’ús # 2.3
Nom:
Eliminar un esquema de classificació.
Descripció:
S’elimina l’esquema de classificació seleccionat del catàleg de patrons de requisits.
Precondició:



La llista dels patrons segons un esquema de classificació està carregada. Existeix l’esquema 
de classificació que es vol eliminar.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  selecciona  l’esquema  de 
classificació que vol eliminar i prem el botó 
d’eliminar.

2. El  sistema  mostra  un  missatge  per 
confirmar l’acció.

3. L’usuari pot acceptar o no.
4a. L’usuari  accepta:  El  sistema  elimina 
l’esquema  de  classificació  i  tot  el  seu 
contingut de la base de dades.
4b. L’usuari no accepta: El sistema no fa cap 
acció.

Cursos alternatius
- - - - 

2.4) Crear un nou classificador pare dins d’un esquema de classificació..

Cas d’ús # 2.4
Nom:
Crear un nou classificador “pare”.
Descripció:
Es crea un nou classificador “pare” i  s’afegeix al esquema de classificació escollit.
Precondició:
La llista dels patrons segons un esquema de classificació està carregada. Existeix l’esquema 
de classificació seleccionat.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  selecciona  l’esquema  de 
classificació i prem el botó per inserir el nou 
classificador “pare”.

2. El sistema carrega una finestra amb camps 
per  editar  la  informació  del  classificador 
“pare”.

3. L’usuari omple els camps dels atributs del 
classificador “pare”. 
4. De  manera  obligatòria  l’usuari  omple  el 
nom del classificador “pare”.
5. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  noves 
fonts.
6. L’usuari accepta.

7. El  sistema  insereix  el  nou  classificador 
“pare” a la base de dades.

6a: El nom del classificador “pare” ja existeix dins de l’esquema de classificació.
1. El  sistema  mostra  el  missatge 
corresponent i torna al punt 6.



2.5) Crear un nou classificador intern dins d’un esquema de classificació.

Cas d’ús # 2.5
Nom:
Crear un nou classificador “intern”.
Descripció:
Es crea un nou classificador “intern” i  s’afegeix al classificador “pare” escollit.
Precondició:
La llista dels patrons segons un esquema de classificació està carregada. Existeix l’esquema 
de classificació seleccionat.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari selecciona un classificador “pare” 
que  es  troba  dins  de  l’esquema  de 
classificació  seleccionat  i  prem el  botó  per 
inserir un  nou classificador “intern”.

2. El sistema carrega una finestra amb camps 
per  editar  la  informació  del  classificador 
“intern”.

3. L’usuari omple els camps dels atributs del 
classificador “intern”. 
4. De  manera  obligatòria  l’usuari  omple  el 
nom del classificador “intern”.
5. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  noves 
fonts.
6. L’usuari accepta.

7. El  sistema  insereix  el  nou  classificador 
“intern” a la base de dades.

Cursos alternatius
6a: El nom del classificador “intern” ja existeix dins de l’esquema de classificació.

1. El  sistema  mostra  el  missatge 
corresponent i torna al punt 6.

2.6) Modificar un classificador dins d’un esquema de classificació.

Cas d’ús # 2.6
Nom:
Modificar un classificador dins d’un esquema de classificació.
Descripció:
S’actualitza els atributs del classificador amb els nous canvis.
Precondició:
La llista dels patrons segons un esquema de classificació està carregada. Existeix l’esquema 
de classificació que es vol modificar.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari selecciona el classificador que vol 
modificar i prem el botó per editar els seus 
atributs.



2. El sistema carrega una finestra amb camps 
per  editar  la  informació  del  classificador 
“pare”.

3. L’usuari  modifica  els  atributs  del 
classificador que considera adient. 
4. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  o 
eliminar fonts.
5. L’usuari accepta.

6. El  sistema actualitza  el  classificador a la 
base de dades.

Cursos alternatius
- - - - 

2.7) Eliminar un classificador dins d’un esquema de classificació.

Cas d’ús # 2.7
Nom:
Eliminar un classificador dins d’un esquema de classificació.
Descripció:
S’elimina el classificador seleccionat.
Precondició:
La  llista  de  patrons  segons  un  esquema  de  classificació  està  carregada.  Existeix  el 
classificador que es vol eliminar.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari selecciona el classificador que vol 
eliminar i prem el botó d’eliminar.

2. El  sistema  mostra  un  missatge  per 
confirmar l’acció.

3. L’usuari pot acceptar o no.
4a. L’usuari  accepta:  El  sistema  elimina  el 
classificador  seleccionat  i  tots  els  seus 
patrons i  classificadors “interns” de la base 
de dades.
4b. L’usuari no accepta: El sistema no fa cap 
acció.

Cursos alternatius
- - - - 

3. Gestió de Patrons de Requisits

A continuació es descriuen els casos d’ús del grup Gestió de Patrons de Requisits.

3.1) Crear un nou patró de requisit.

Cas d’ús # 3.1
Nom:
Crear un nou patró de requisit.
Descripció:
S’afegeix un nou patró de requisit al catàleg de patrons de requisits.
Precondició:



La llista de patrons de requisits està carregada o la llista del catàleg de patrons de requisits 
està carregada.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari seleccionar on vol inserir el nou 
patró de requisit i prem el botó per inserir-
ho.

2. El sistema carrega una finestra amb camps 
per editar la informació del patró de requisit.

3. L’usuari omple els camps dels atributs del 
patró de requisit.
4. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  noves 
fonts.
5. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  noves 
paraules clau.
6. L’usuari accepta.

7. El sistema insereix el patró de requisit a la 
base de dades.

5a: El nom del patró de requisit ja existeix a la base de dades.
1. El  sistema  mostra  el  missatge 
corresponent i torna al punt 6.

3.2) Modificar un patró de requisit.

Cas d’ús # 3.2
Nom:
Modificar un patró de requisit d’un esquema de classificació.
Descripció:
S’actualitza els atributs del patró de requisit amb els nous canvis.
Precondició:
La llista dels patrons està carregada. Existeix el patró de requisit que es vol modificar.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari selecciona el patró de requisit que 
vol  modificar i  prem el  botó per  editar  els 
seus atributs.

2. El sistema carrega una finestra amb camps 
per editar la informació del classificador.

3. L’usuari modifica els atributs del patró de 
requisit que considera adient.
4. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  o 
eliminar fonts.
5. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  o 
eliminar paraules clau.
6. L’usuari accepta.

7. El sistema actualitza el patró de requisit a 
la base de dades.

Cursos alternatius
- - - - 



4. Gestió de Mètriques

A continuació es descriuen els casos d’ús del grup Gestió de Mètriques.

4.1) Crear un nova mètrica.

Cas d’ús # 4.1
Nom:
Crear una nova mètrica.
Descripció:
S’afegeix una nova mètrica al catàleg.
Precondició:
La llista de mètriques està carregada.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari selecciona el tipus de mètrica que 
vol inserir.
2. L’usuari prem el botó per inserir una nova 
mètrica.

3. El sistema carrega una finestra amb camps 
per editar la informació de la mètrica.

3. L’usuari omple els camps dels atributs de 
la mètrica.
4. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  noves 
fonts.
5. L’usuari accepta.

6. El sistema insereix la mètrica a la base de 
dades.

5a: El nom de la mètrica ja existeix a la base de dades.
1. El  sistema  mostra  el  missatge 
corresponent i torna al punt 5.

4.2) Modificar una mètrica.

Cas d’ús # 4.2
Nom:
Modificar una mètrica.
Descripció:
S’actualitza els atributs de la mètrica amb els nous canvis.
Precondició:
La llista de les mètriques està carregada. Existeix la mètrica que es vol modificar.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  selecciona  la  mètrica  que  vol 
modificar i prem el botó per editar els seus 
atributs.

2. El sistema carrega una finestra amb camps 
per editar la informació de la mètrica.



3. L’usuari  modifica  els  atributs  de  la 
mètricaque considera adient.
4. Opcionalment,  l’usuari  pot  afegir  o 
eliminar fonts.
6. L’usuari accepta.

7. El sistema actualitza el patró de requisit a 
la base de dades.

Cursos alternatius
- - - - 

4.3) Eliminar una mètrica 

Cas d’ús # 4.3
Nom:
Eliminar una mètrica.
Descripció:
S’elimina l’esquema de classificació seleccionat del catàleg de patrons de requisits.
Precondició:
La llista de les mètriques està carregada. Existeix la mètrica que es vol eliminar.
Actors: Consultor TI.

Curs típic d’esdeveniments
Actor Sistema

1. L’usuari  selecciona  la  mètrica  que  vol 
eliminar i prem el botó d’eliminar.

2. El  sistema  mostra  un  missatge  per 
confirmar l’acció.

3. L’usuari pot acceptar o no.
4a. L’usuari  accepta:  El  sistema  elimina  la 
mètrica i tot el seu contingut de la base de 
dades.
4b. L’usuari no accepta: El sistema no fa cap 
acció.

Cursos alternatius
- - - - 

5.3. Model de comportament del sistema

Per completar l’especificació del sistema cal mostrar com es comportarà aquest en cada cas 
d’ús especificat anteriorment.

Per a fer-ho, es defineix el model de comportament del sistema, on per cada cas d’ús 12 es 
mostra la seqüència d’esdeveniments entre els actors i el sistema, permetent identificar les 
operacions  del  sistema,  i  després  es  descriuen  els  efectes  d’aquestes  operacions  amb  els  
contractes13 de les operacions.

12S’obvien els casos d’ús que s’estenen en d’altres casos d’ús.

13Els contractes de les operacions del sistema poden ajudar a definir  el  comportament del sistema,  
descriuen el resultat de l’execució de les operacions del sistema en funció dels canvis d’estat dels objectes  
del domini. [Larman]



Per fer-ho més fàcil de llegir, es descriurà el model del comportament de cada cas d’ús amb el 
mateix ordre usat en la descripció dels casos d’ús.

5.3.1. Model de comportament del sistema dels casos d’ús   Visualització de patrons i  
de mètriques

1) Visualitzar tots els patrons en ordre alfabètic

Diagrama 8: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Visualitzar tots els patrons en ordre alfabètic

getLlistaPatrons
Context:
getLlistaPatrons() : llistaPatrons
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
La llista de tots els patrons en ordre alfabètic.

2) Visualitzar tots els patrons segons un esquema de classificació

Diagrama 9: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Visualitzar tots els patrons segons un esquema de  
classificació

getLlistaPatrons
Context:
getLlistaPatrons() : llistaPatrons
Precondició:
- - - - 
Postcondició:



- - - - 
Sortida:
La llista de tots els patrons segons un esquema de classificació.

3) Visualitzar la informació i els atributs d’un patró

Diagrama 10: Diagrama de seqüència del sistema pel cas d’ús Visualitzar la informació i els atributs d’un patró

selectPatróLlista
Context:
selectPatroLlista() : patro
Precondició:
La llista de patrons està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs del patró seleccionat.

4) Visualitzar tots els esquemes de classificació

Diagrama 11: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Visualitzar tots els esquemes de classificació

getLlistaEsquemes
Context:
getLlistaEsquemes() : llistaEsquemes
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
La llista de tots els esquemes de classificació.



5) Visualitzar totes les mètriques en ordre alfabètic

Diagrama 12: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Visualitzar totes les mètriques en ordre alfabètic

getLlistaMetriques
Context:
getLlistaMetriques() : llistaMetriques
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
La llista de totes les mètriques en ordre alfabètic

6) Visualitzar totes les mètriques segons el seu tipus

Diagrama 13: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Visualitzar totes les mètriques segons el seu tipus

getLlistaMetriques
Context:
getLlistaMetriques() : llistaMetriques
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
La llista de totes les mètriques segons el seu tipus



7) Visualitzar la informació i els atributs d’una mètrica

Diagrama 14: Diagrama de seqüència del sistema pel cas d’ús Visualitzar la informació i els atributs d’una mètrica

selectMetricaLlista
Context:
selectMetricaLlista() : metrica
Precondició:
La llista de mètriques està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs de la mètrica seleccionada.

5.3.2. Model de comportament del sistema dels casos d’ús de   Gestió del Catàleg de 
Patrons de Requisits

1) Crear un nou esquema de classificació

Diagrama 15: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Crear un nou esquema de classificació

crearEsquema
Context:
CrearEsquema(nom, descripcio) : esquema
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
Es crea una instància de Schema.
Sortida:
L’esquema de classificació «esquema» creat.



SaveEsquema
Context:
saveEsquema(esquema)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
S’ha desat a la base de dades l’esquema de classificació «esquema» creat.

Sortida
L’esquema de classificació «esquema» creat.

2) Copiar un esquema de classificació

Diagrama 16: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Copiar un esquema de classificació

selectEsquemaLlista
Context:
selectEsquemaLlista() : esquema
Precondició:
La llista de noms dels esquemes de classificació està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs de l’esquema de classificació «esquema» seleccionat.

copiarEsquema
Context:
copiarEsquema(esquema)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
L’esquema de classificació nou té un nou diferent que l’esquema de classificació original.

Sortida
- - - - 

3) Eliminar un esquema de classificació



Diagrama 17: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Eliminar un esquema de classificació

selectEsquemaLlista
Context:
selectEsquemaLlista() : esquema
Precondició:
La llista de noms dels esquemes de classificació està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs de l’esquema de classificació «esquema» seleccionat.

eliminarEsquema
Context:
eliminarEsquema(esquema)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
L’esquema  de  classificació  s’ha  eliminat  de  la  base  de  dades,  això  inclou  els  seus 
classificadors i els seus patrons.
Sortida
- - - - 

4) Crear un nou classificador pare dins d’un esquema de classificació

Diagrama 18: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Crear un nou classificador pare dins d’un esquema  
de classificació



crearClassificador
Context:
CrearClassificador(nom, descripcio) : classificador
Precondició:
Cap dels paràmetres de l’operació són buits o composats per espais en blanc.
Postcondició:
Es crea una instància de Classification.
Sortida:
El classificador «classificador» creat.

SaveClassificador
Context:
saveClassificador(classificador)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
S’ha desat a la base de dades el classificador «classificador» creat.

Sortida
El classificador «classificador» creat.

5) Crear un nou classificador intern dins d’un esquema de classificació

Diagrama 19: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Crear un nou classificador intern dins d’un esquema  
de classificació

crearClassificador
Context:
CrearClassificador(nom, descripcio) : classificador
Precondició:
Cap dels paràmetres de l’operació són buits o composats per espais en blanc.
Postcondició:
Es crea una instància de Classification.
Sortida:
El classificador «classificador» creat.



SaveClassificador
Context:
saveClassificador(classificador)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
S’ha desat a la base de dades el classificador «classificador» creat.

Sortida
El classificador «classificador» creat.

6) Modificar un classificador dins d’un esquema de classificació

Diagrama 20: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Modificar un classificador dins d’un esquema de  
classificació

selectClassificadorLlista
Context:
selectClassificadorLlista() : classificador
Precondició:
El paràmetre «classificador» és el classificador escollit per l’usuari. La llista de classificadors  
està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs del classificador «classificador» seleccionat.

editarAtributs(classificador)

Context:
editarAtributs(classificador)
Precondició:



- - - - 
Postcondició:
El classificador «classificador» té assignats els nous valors en els seus atributs.

Sortida
El classificador que s’està editant actualitzat.

SaveClassificador
Context:
saveClassificador(classificador)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
S’ha desat a la base de dades el classificador «classificador» amb els nous canvis.

Sortida
El classificador que s’està editant actualitzat.

7) Eliminar un classificador dins d’un esquema de classificació

Diagrama 21: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Eliminar un classificador dins d’un esquema de  
classificació

selectClassifLlista
Context:
selectClassifLlista() : classificador
Precondició:
La llista de classificadors està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs del classificador «classificador» seleccionat.

eliminarClassif
Context:
eliminarClassif(classificador)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
El classificador s’ha eliminat de la base de dades, això inclou els seus classificador i els seus  
patrons.



Sortida
- - - - 

5.3.3. Model de comportament del sistema dels casos d’ús de   Gestió de Patrons de 
requisits

1) Crear un nou patró de requisit

Diagrama 22: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Crear un nou patró de requisit

crearPatro
Context:
CrearPatro(nom, descripcio) : patro
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
Es crea una instància de Requirement Pattern.
Sortida:
El patró «patro» creat.

SavePatro
Context:
savePatro(patro)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
S’ha desat a la base de dades el patro «patro» creat.

Sortida
El patró «patro» creat.



2) Modificar un patró de requisit

Diagrama 23: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Modificar un patró de requisit

selectPatroLlista
Context:
selectPatroLlista() : patro
Precondició:
El paràmetre «patro» és el patró escollit per l’usuari. La llista de patrons està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs del patró «patro» seleccionat.

editarAtributs(patro)
Context:
editarAtributs(patro)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
El patró «patro» té assignats els nous valors en els seus atributs.

Sortida
El patró que s’està editant actualitzat.

SavePatro
Context:
savePatro(patro)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
S’ha desat a la base de dades el patró «patro» amb els nous canvis.



Sortida
El patró que s’està editant actualitzat.

5.3.4. Model de comportament del sistema dels casos d’ús de   Gestió de Mètriques

1) Crear una nova mètrica

Diagrama 24: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Crear un nova mètrica

crearMetrica
Context:
CrearMetrica(nom, descripcio) : metrica
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
Es crea una instància de Metrica.
Sortida:
La mètrica «metrica» creat.

saveMetrica
Context:
saveMetrica(metrica)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
S’ha desat a la base de dades la mètrica «metrica» creada.

Sortida
La mètrica «metrica» creat.



2) Modificar una mètrica

Diagrama 25: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Modificar una mètrica

selectMetricaLlista
Context:
selectMetricaLlista() : metrica
Precondició:
El  paràmetre  «metrica»  és  la  mètrica  escollida  per  l’usuari.  La  llista  de  mètriques  està 
carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs de la mètrica «metrica» seleccionada.

editarAtributs(metrica)

Context:
editarAtributs(metrica)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
La mètrica «metrica» té assignats els nous valors en els seus atributs.

Sortida
La mètrica que s’està editant actualitzat.

saveMetrica
Context:
saveMetrica(metrica)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:



S’ha desat a la base de dades la mètrica «metrica» amb els nous canvis.

Sortida
La mètrica que s’està editant actualitzat.

3) Eliminar una mètrica

Diagrama 26: Diagrama de seqüència del sistema del cas d’ús Eliminar una mètrica

selectMetricaLlista
Context:
selectMetricaLlista() : metrica
Precondició:
La llista de mètriques està carregada.
Postcondició:
- - - - 
Sortida:
Es mostra la informació i els atributs de la mètrica «metrica» seleccionada.

eliminarMetrica
Context:
eliminarMetrica(metrica)
Precondició:
- - - - 
Postcondició:
La mètrica s’ha eliminat de la base de dades.

Sortida
- - - - 



6. Disseny

En aquesta secció es defineixen els mecanismes d’interacció amb què l’usuari pot fer peticions 
al sistema i els mecanismes de presentació de la informació amb què es mostren a l’usuari els 
resultats de les seves peticions.

Per a dissenyar l’aplicació s’ha hagut de tenir en compte molts aspectes de l’aplicació original, 
ja que un dels principals objectius a complir és mantenir la usabilitat de l’aplicació original. 

Hem fet tot el possible per a que l’usuari que està acostumat a treballar amb l’aplicació PABRE-
MAN  d’escriptori  pugui  treballar  amb  familiaritat  amb  la  nova  aplicació  web,  intentant  
modificar al mínim possible la manera d’usar l’aplicació respecte l’original.

A més hem respectat al màxim possible l’estil de l’aplicació web PABRE-PROJ perquè les dues  
aplicacions PABRE-MAN i  PABRE-PROJ formen part del sistema PABRE. Hem pensat que era 
primordial  que  les  dues  aplicacions  segueixin  una  mateixa  línia  d’estil  perquè  es  vegi  que 
existeix una relació entre les dues aplicacions. I sobretot per l’usuari, aquest nova versió de 
l’aplicació  ja  li  serà  familiar  ja  que  està  acostumat  a  treballar  amb  l’aplicació  PABRE-PROJ 
d’entorn web.

En la  primera part  del disseny, el disseny extern, s’ha intentant mantenir la  manera d’usar  
l’aplicació respecte l’original, donant algun que altra toc característic de plana web de manera 
intencionada, ja que la manera d’utilitzar una aplicació web, amb un navegador web, difereix  
clarament de les possibilitats d’usabilitat d’una aplicació d’escriptori.

En la segona part del disseny, el disseny intern, s’ha necessitat de diferents patrons de disseny 
per aconseguir fer l’aplicació web completament compatible amb l’aplicació d’escriptori, degut 
al disseny que té l’aplicació i les necessitats del framework utilitzat per a la interfície web. Tot i 
això, s’ha mantingut un disseny intern molt similar a l’existent en l’aplicació inicial,  amb els 
canvis necessaris per aquestes necessitats.

En  ambdós  casos  el  disseny  és  exclusivament  de  la  interfície  web  amb  la  corresponent 
transformació dels objectes de domini, mantenint els objectes de domini i la capa de dades de 
l’aplicació original intactes i compatibles amb la interfície web. D’aquesta manera, tot el disseny 
que correspongui a l’original de l’aplicació d’escriptori no es mostra degut a que no pertany al 
disseny d’aquest projecte.

6.1. Disseny extern

En les següents línies es mostra el disseny extern de l’aplicació. Per fer-ho, es mostren, a nivell  
conceptual, les vistes definides per l’aplicació i un mapa navegacional d’àmbit de sistema per  
entendre millor com es navega per l’aplicació web.

L’aplicació consta de quatre pantalles clarament diferenciables: 

• pantalla principal del sistema 

• pantalla d’edició d’un patró



• pantalla d’edició d’una mètrica

• pantalla d’edició d’un classificador

Pantalla principal del sistema.

Il·lustració 13: Pantalla principal de l’aplicació

La pantalla principal de l’aplicació mostrada a la Il·lustració 13 Pantalla principal de l’aplicació 
presenta en la seva part esquerra un explorador. Inicialment aquest explorador presenta una 
finestra dels patrons ordenats en ordre alfabètic. 

En tot moment, l’usuari pot canviar la informació d’aquest explorador clicant sobre els dos 
botons que es troben a dalt  a  l’esquerra de la  pantalla  principal,  «View Patterns» i  «View 
Metrics».  Com  en  l’aplicació  d’escriptori  aquests  botons  permeten  mostrar  la  finestra  de  
patrons o la finestra de mètriques. La informació en aquest explorador es mostra en forma 
d’arbre. 

L’explorador de patrons disposa de diferents controls en la seva part superior, que entre altres  
accions permeten plegar i desplegar el diagrama dels patrons, aplicar-hi ordenació alfabètica, o 
canviar l’esquema de classificació aplicat. A la part inferior hi ha un espai reservat per mostrar 
informació del patró seleccionat en cada moment. Igualment si es selecciona un classificador la  
informació del classificador seleccionat es mostra en aquest espai reservat.



I·lustració 14: Explorador de patrons en ordre alfabètic [a l’esquerra[ i, explorador de patrons  segons esquema de 
classificació mostrant la informació del patró seleccionat [a la dreta[.

La finestra de mètriques o explorador de mètriques és molt semblant en quant a estructura a  
la finestra de patrons. Com aquella té una part principal que mostra una llista en forma d’arbre.  
Aquesta  llista inclou les mètriques presents en l’aplicació. La llista pot plegar-se amb el botó 
Collapse all i desplegar-se amb el botó Expand all, i pot ordenar-se per tipus de mètrica amb el 
botó Sort by type o alfabèticament amb el botó Sort by name. La part inferior de la finestra està 
reservada per mostrar informació de la mètrica seleccionada en cada moment.



Il·lustració 15: Explorador de mètriques  en ordre alfabètic

Il·lustració 16: Explorador de mètriques segons el seu tipus

Hem pogut  veure al  llarg  d’aquestes  il·lustracions  que a  dalt  de  l’explorador de mètriques 
apareixen  uns  botons  «New  Metric»,  «Modifiy  Metric»  i  «New  Set  Metric»  i,  a  dalt  de 
l’explorador  de  patrons  apareixen  uns  botons  «New  Pattern»,  «Modify  Pattern»,  «New 
Classifier», «Modify Classifier» que corresponen al menú emergent que s’obté al prémer amb 
el botó dret del ratolí sobre un element de l’arbre de patrons o mètriques a l’aplicació original.  
S’ha decidit fer així perquè s’ha considerat que en una aplicació web el botó dret del ratolí ha  
de mostrar el menú emergent que pertoqui al navegador web, i no és un bona pràctica suplir  
aquesta funció del navegador. 

Amb aquests botons poden:



• crear o editar una mètrica

• crear una mètrica de tipus Set a partir d’una altra mètrica simple

• crear o editar un patró de requisit

• crear o editar un classificador.

Segons l’element seleccionat per l’usuari els botons són visibles o no visibles. De tal manera les 
accions que es poden fer venen determinades per la pantalla on està treballant l’usuari. Per  
exemple, si l’usuari està editant una mètrica, no se li permet seleccionar una altra ni realitzar  
certes  accions  fins  que  no  torni  a  la  pantalla  principal  o  surti  de  la  pantalla  d’edició  de 
mètriques.

Mapa navegacional.

A continuació es mostra el mapa navegacional d’àmbit del sistema, que representa com ens 
podem moure per l’aplicació de manera més general.

Diagrama 27: Mapa navegacional d’àmbit de sistema

Pantalla d’edicó de mètriques.

Existeixen varies pantalles per crear una nova mètrica, editar o esborrar una mètrica. Aquestes  
pantalles  venen  definides  pel  tipus  de  mètrica.  Totes  les  pantalles  tenen  dues  pestanyes  
anomenades  «Information»  i  «Documentation»  que  són  idèntiques  i  una  altra  pestanya 
anomenada «Atributes» que són diferents segons el tipus de mètrica. En totes les pantalles, en 
la part inferior hi ha tres botons: 

- «Save» que permet guarda les modificacions realitzades per l’usuari.

- «Remove» que permet eliminar la mètrica.

-  «Exit»  que permet  tancar  la  pantalla  d’edició  de  mètriques és  a  dir  tornar  a  la  pantalla  
principal.

En les següents il·lustracions es mostren les pantalles d’edició d’una mètrica.



Il·lustració 17: Pantalla d’edició d’una mètrica – Information

En la pestanya «Information» es mostra el nom i la descripció de la mètrica. 

Il·lustració 18: Pantalla d’edició d’una mètrica - Documentation

En la pestanya «Documentation» es pot introduir les fonts i els comentaris de la mètrica.



Il·lustració 19: Pantalla d’edició d’una mètrica – Atributes (tipus String)

En cas de ser una mètrica de tipus String, en la pestanya «Atributes», només es pot informar  
del valor per defecte. 

Il·lustració 20: Pantalla d’edició d’una mètrica – Atributes (tipus Integer o Float)

En cas de ser una mètrica de tipus Integer o de tipus Float, en la pestanya «Atributes», només 
es pot informar del valor mínim, el màxim i el valor per defecte. 



Il·lustració 21: Pantalla d’edició d’una mètrica – Atributes (tipus Time Point)

En  cas  de  ser  una  mètrica  de  tipus  Timepoint,  en  la  pestanya  «Atributes»,  només  es  pot 
determinar  si  ha d’incloure o no informació  d’any,  mes,  dia,  hora,  minut i  segon,  i  en cas 
afirmatiu indicar-ho. 

l·lustració 22: Pantalla d’edició d’una mètrica – Atributes (tipus Domain)

En cas de ser  una mètrica de tipus domain, en la  pestanya «Atributes», només es permet 
definir els valors i determinar quin és el valor seleccionat. Els valors es poden definir en el  
textbox que es visualitzar a la dreta i els valors s’afegeixen clicant el botó «Add value». Si es vol  
eliminar un valor que s’ha afegit anteriorment només s’ha de clicar en el botó «Remove value».  
Finalment els botons «Up» i «Down» serveixen per augmentar o disminuir la prioritat del valor  
seleccionat en la mètrica.



l·lustració 23: Pantalla d’edició d’una mètrica – Atributes (tipus Set)

En cas de ser una mètrica de tipus set, en la pestanya «Atributes», només es pot seleccionar 
una determinada mètrica simple. Per seleccionar la mètrica simple haurem de seleccionar-la 
en l’explorador de mètriques. 

Pantalla d’edició de patrons .

La pantalla d’edició de patrons és una de les pantalles més importants de l’aplicació PABRE-
MAN i concentra les accions que poden executar-se sobre els patrons de requisits.

Aquesta pantalla està composta per un diagrama en forma d’arbre en la part esquerra que 
mostra l’estructura del patró. La resta del diàleg recull informació rellevant pel patró o una de  
les seves parts,  segons el  que hi  hagi  seleccionat en la  part  esquerra en l’arbre del  patró. 
Aquesta informació està dividida en diferents pestanyes. Més endavant s’explica la informació 
que es mostra en cada pestanya. En la part inferior hi ha tres botons: 

- «Save» que permet guarda les modificacions realitzades per l’usuari.

- «Remove» que permet eliminar el patró (no s’elimina el patró del sistema però es crea una 
nova versió).

- «Exit» que permet tancar la pantalla d’edició de patrons és a dir tornar a la pantalla principal.

En les següents il·lustracions es mostren les pantalles d’edició d’un patró.



l·lustració   24  : Pantalla d’edició d’un patró – Information

En la pestanya «Information» es mostra el nom i la descripció d’un patró.

l·lustració   25  : Pantalla d’edició d’un patró – Documentation

En la pestanya «Documentation» es pot introduir les fonts i els comentaris del patró.



l·lustració   26  : Pantalla d’edició d’un patró – Atributes

En la pestanya anomenada «Attributes» es pot informar de l’autor i l’objectiu del patró. A part  
es pot indicar la llista de les seves paraules clau.

l·lustració   27  : Pantalla d’edició d’un patró - Dependencies

En  la  pestanya  «Dependencies»  es  pot  indicar  les  dependències  que presenta  el  patró  en 
qüestió amb d’altres.



Existeixen  quatre  tipus  de  dependències,  que  són  «implies»,  «excludes»,  «contributes»  i  
«damages».  Per  afegir  una  nova  dependència  cal  prémer  el  botó  «Add to  list»  quan  s’ha 
seleccionat el patró objectiu de la dependència en l’explorador de patrons. Per esborrar-les 
només cal seleccionar una dependència ja afegida i prémer el botó «Remove». 

La  pantalla  que  permet  modificar  les  formes  dels  patrons  està  integrada  a  la  pantalla  de  
modificació dels patrons. L’únic que cal fer per accedir-hi és seleccionar una de les formes del  
patró al diagrama en arbre que mostra l’estructura del patró. En la pestanya «Forms» es mostra 
la llista de formes del patró seleccionat i a més, es pot crear noves formes de partó, eliminar-
les i visualitzar la seva informació. 

Finalment en la pestanya «Classification Schemas», es pot afegir i eliminar associacions entre el  
patró i els diferents esquemes de classificació. Un control de selecció permet escollir l’esquema 
de classificació desitjat. Una vegada fet, l’estructura de classificadors de l’esquema apareix a un 
llistat a la part esquerra del diàleg. En la part  dreta hi ha un altre llistat amb les diferents  
associacions  ja  existents  entre  el  patró  i  els  classificadors  de  l’esquema  de  classificació 
seleccionat. Entre tots dos llistats hi ha un botó per afegir noves associacions (Bind) i un altre 
per eliminar associacions (Unbind).

Pantalla d’edició de classificadors o esquemes de classificació.

La pantalla d’edició d’esquemes de classificació i la pantalla d’edició de classificadors són molt 
semblants a la pantalla d’edició de mètriques i  a la pantalla d’edició de patrons. Igualment  
inclouen una pestanya «Information» on es pot informar el nom i la descripció i,  una altra  
pestanya «Information» on es pot introduir les fonts i els comentaris.

Pantalles auxiliars.

En aquesta aplicació existeixen unes pantalles que s’utilitzen en l’edició dels diferents elements  
d’aquesta aplicació.  Aquestes pantalles són la pantalla per afegir una font i  la pantalla per 
afegir una paraula clau.  A continuació explicarem amb més detall com funcionen.

Pantalla per afegir una font.

Alguns elements de l’aplicació com els esquemes de classificació, els classificadors, els patrons 
i les mètriques inclouen entre els seus atributs les fonts. Aquest atribut serveix per indicar d’on  
s’ha extret la informació referent a l’element. En la pantalla que permet afegir una font com 
atribut, també es pot crear una nova font, modificar o eliminar una font.

En la part inferior, hi ha als següents botons:

- «Select source» que permet afegir la font seleccionada a l’element que s’està editant.

- «Exit» que permet tancar la pantalla per afegir una font és a dir tornar a la pantalla d’edició  
de l’element que s’està editant.

- «New» que permet crear una nova font amb la pantalla d’edició d’una font.

- «Edit» que permet editar la font seleccionada amb la pantalla d’edició d’una font.



l·lustració   28  : Pantalla per afegir una font 

Pantalla d’edició d’una font.

La pantalla d’edició d’una font permet crear una nova font, modificar i eliminar una font. En 
aquesta pantalla es mostra l’identificador, la referència, el tipus i els comentaris de la font. En la 
part inferior hi ha tres botons:

- «Save» que permet guarda les modificacions realitzades per l’usuari.

- «Remove» que permet eliminar la font.

- «Exit» que permet tancar la pantalla d’edició d’una font és a dir tornar a la pantalla per afegir  
una font.

l·lustració   29  : Pantalla d’edició d’una font



Pantalla per afegir una paraula clau

Els patrons inclouen entre els  seus  atributs  les  paraules clau que faciliten la  seva cerca  al 
repositori. En la pantalla que permet afegir una paraula clau com atribut, també es pot crear  
una nova paraula clau, modificar  o eliminar una paraula clau.  En la  part  inferior,  hi  ha als  
següents botons:

- «Select keyword» que permet afegir la font seleccionada al patró que s’està editant.

- «Exit» que permet tancar la pantalla per afegir una paraula clau és a dir tornar a la pantalla 
d’edició del patró que s’està editant.

- «New» que permet crear una nova paraula clau amb la pantalla d’edició d’una paraula clau.

- «Edit» que permet editar la paraula clau seleccionada amb la pantalla d’edició d’una paraula 
clau.

l·lustració   30  : Pantalla per afegir una paraula clau



Pantalla d’edició d’una paraula clau.

La pantalla d’edició d’una paraula clau permet crear una nova paraula clau, modificar i eliminar 
una paraula clau.  En aquesta pantalla  es pot indicar el  nom de la  paraula clau.  En la  part  
inferior hi ha tres botons:

- «Save» que permet guarda les modificacions realitzades per l’usuari.

- «Remove» que permet eliminar la paraula clau.

- «Exit» que permet tancar la pantalla d’edició d’una paraula clau és a dir tornar a la pantalla 
per afegir una paraula clau.

l·lustració   31  : Pantalla d’edició d’una paraula clau

6.2. Disseny intern

En  el  disseny  intern de  l’aplicació  s’han  de tenir  en consideració,  els  patrons  de disseny  i  
l’arquitectura que s’ha hagut d’aplicar per poder maximitzar la compatibilitat amb l’aplicació  
d’escriptori.

Així doncs, primer s’explicarà l’arquitectura que s’usa en l’aplicació i seguidament, els patrons 
de disseny necessaris per a que funcioni degudament.

6.2.1. Arquitectura del sistema

Google  Web  Toolkit  ens  permet  crear  una  aplicació  web  seguint  les  bones  pràctiques14 
establertes  pel  W3C  i  els  seus  estàndards,  facilitant  molt  la  tasca.  En  alguns  casos,  el  
framework ens proporciona directament les eines per aplicar un patró de disseny en concret, 
mentre que en d’altres ho facilita, però no ho obliga. També hi ha casos extrems on cal aplicar  
un patró concret que no el contempla GWT o, fins i tot, saltar-se els patrons establerts per 
poder realitzar una funció determinada.

En tota aplicació web es necessita un punt d’entrada. Aquest punt d’entrada sempre és un 
document amb extensió HTML i, normalment, defineix la pantalla principal de l’aplicació web.  
En  casos  més  concrets,  simplement  fa  les  crides  necessàries  als  fitxers  que  toca  en  cada  
moment  de  les  transaccions  entre  l’usuari  i  el  sistema  per  mostrar  la  informació  que  es  

14Una aplicació web ha de ser segura, tenir un aspecte i comportament bo i adequat al seu ús en un 
navegador web i ha de considerar que hi haurà una alta càrrega de la xarxa i, per tant, s’ha d’intentar  
minimitzar els temps de càrrega, entre d’altres bones pràctiques.



requereix. En aquest segon cas, a vegades són codis escrits en algun llenguatge de programació  
que generen la plana amb la informació que s’ha de mostrar.

A més a més d’aquest punt d’entrada, en GWT també es té el fitxer d’estil CSS15 per definir 
l’aspecte  dels  diferents  elements  que  el  framework té  incorporats  i  dóna  a  disposició  del 
desenvolupador.

En GWT el fitxer HTML delega tota la responsabilitat a una classe Java que fa de punt d’entrada  
amb una funció que s’encarrega de carregar l’aplicació i mantenir-la en execució. Aquest fitxer 
HTML el genera el propi framework i el desenvolupador pot afegir-hi el que cregui convenient.

Il·lustració 32: Exemple del fitxer HTML de GWT (RPToolManagerWeb.html)

Il·lustració 33: Codi de punt d'entrada al sistema (RPToolManagerWeb.java)

15CascadingStyleSheets, en català Fulls d’Estil en Cascada, és un llenguatge de fulls d’estil utilitzat per  
descriure la semàntica de presentació (l’aspecte i el format) d’un document escrit en un llenguatge de 
marques, com HTML i XML.



A més a més, s’ha d’indicar al fitxer de configuració de l’aplicació que disposa GWT a quina  
classe ha d’anar a buscar aquest punt d’entrada.

Il·lustració 34: Codi de configuració del punt d'entrada 

A partir d’aquí, ja es pot gestionar la resta de l’aplicació seguint el patró de disseny MVC16, tal 
com defineix la guia per a desenvolupadors de GWT [GWT-DG].

Per poder fer compatible el patró MVC amb l’aplicació d’escriptori s’ha optat per a que la capa  
Model sigui una transformació de la capa Domini original, adaptant els objectes com s’explica 
en el punt 6.2.2.2Patró DTO. Això es fa degut a que no es pot compartir la capa de Domini del 
disseny  de l’aplicació  original  perquè no és  compatible  amb la  comunicació  client-servidor 
necessària en una aplicació web. En conseqüència, l’aplicació web acaba treballant com una 
aplicació independent que es connecta a una base de dades qualsevol, ja dissenyada en aquest  
projecte.

Però aquesta base de dades ha de ser la mateixa que hi ha en l’aplicació original. Per tant, cal 
fer també el pas invers de la transformació per acabar emmagatzemant el mateix tipus de  
dades que usa  l’aplicació  original.  Gràcies a aquest pas invers,  totalment  necessari  per fer  
compatibles  les  dues  aplicacions  i  que  les  modificacions  d’una  es  puguin  visualitzar  en  la  
segona, es pot aprofitar íntegrament la capa d’abstracció de dades original.

16Model-view-controller.  En  català  és  traduït  com  a  Patró  Mode-vista-controlador.  És  un  tipus 
d’arquitectura en tres capes.



Il·lustració 35: Comparació entre el disseny ideal i el necessari

6.2.2. Patrons de disseny

Un patró de disseny es defineix  com una solució general a un problema comú i recurrent en el  
disseny software.

El  framework GWT facilita el desenvolupament amb diferents patrons incorporats, com ara 
implementacions pròpies  per  les  RPC17,  però també cal  aplicar  sense ajuda del  framework 
altres patrons, com el patró DTO.

6.2.2.1 Patró Controlador Transacció i RPC

El framework GWT facilita un mecanisme de comunicació entre el client i el servidor similar a  
les RPC originals: hereta les classes Servlet18 de Java i crea les seves pròpies RPC.

La capa Controlador està composada per diferents objectes d’aquest tipus, que s’encarreguen 
de realitzar tota la comunicació entre el client i el servidor.

Aquests objectes poden contenir diversos procediments definits de comunicació, en lloc dels  
procediments  doGet i  doPost dels  servlets, creant així uns objectes que es poden anomenar 
controladors. Amb  aquests  controladors  es  pot  aplicar  el  patró  de  disseny  controlador 
transacció.

17RemoteProcedure  Call.  En  català,  procediments  de crides  remotes.  És  la  base d’una comunicació  
client-servidor.

18Objectes del llenguatge de programació Java executats en un servidor d’aplicacions, com un servidor 
web, per respondre invocacions a través del protocol HTTP.



Diagrama 28: Exemple de realització d'una crida remota

En la il·lustració anterior es pot observar el procés que una classe de la capa Vista ha de fer per 
realitzar  un  procediment  de  crida  remota.  Els  controladors  que  es  creen  amb GWT estan 
dissenyats  amb  el  patró  Singleton,  un  patró  de  disseny  que  es  fa  servir  per  restringir  la 
instanciació d’una classe a un sol objecte, impedint la possibilitat de sobrecarregar la memòria 
de la màquina virtual de Java, a més de controlar els possibles problemes de concurrència que  
podria haver-hi. Un cop obtinguda la instància del controlador, es pot procedir a “cridar” al  
procediment definit en aquest.

Per  tenir  un  bon  enteniment  entre  el  client  i  el  servidor,  cal  definir  una  interfície 19 Java, 
anomenada  WebServiceAsync per  a  l’exemple.  En  aquesta  interfície  hi  ha  declarades  les 
diferents funcions que el controlador pot fer, de manera que la part del client, que és des d’on 
es fan els crides remotes, coneix les operacions que pot realitzar el controlador en particular.  
La implementació de les funcions és definida estrictament al controlador, que s’executa a la 
part del servidor i, per tant, té més llibertat d’execució. A més, d’aquesta manera disminueix la  
possibilitat de tenir una vulnerabilitat que afecti la integritat del client.

En el moment de crear, si cal, la instància del controlador, en aquesta se li ha de donar un nou  
procediment de retorn per poder tractar les dades.

6.2.2.2 Patró DTO

GWT no suporta de manera nativa les bases de dades dissenyades amb Hibernate. A més, quan 
es realitza una comunicació client-servidor, es requereix que les dades que s’hi envien siguin  
serialitzables20. Per aconseguir-ho, cal que els atributs dels objectes de la capa de domini, un  
cop carregats de la base de dades siguin objectes simples o que tinguin aquesta propietat de 
transformació definida21.

Igualment que en l’aplicació PABRE-PROJ,  s’ha emprat el patró de disseny DTO. Aquest patró  
consisteix en encapsular de manera personalitzada la informació o els objectes que es desitgin.  
Amb aquest patró, a més, es poden agrupar diferents crides que s’haurien de fer al servidor en  
una de sola que retorni tota la informació que es necessita, aconseguint així que la granularitat  

19En  termes  informàtics,  es  defineix  interfície com  a  eina  i  concepte  que  es  refereix  a  un  punt 
d’interacció entre dos components.

20La serialització és el procés de conversió de les dades en un format que es pugui desar, com ara un 
buffer de memòria, o transmetre a través de la xarxa, i que després es pugui recuperar la informació amb 
l’estructura d’abans de la transformació.

21En Java,  els  tipus bàsics  com  int o  String són  serialitzables.  Si  un objecte propi  es vol  que tingui 
aquesta propietat, s’ha de definir com a tal i que els atributs que tingui tinguin aquesta propietat també.



de les crides remotes sigui més gruixuda, disminuint en aquest sentit el temps de càrrega del 
sistema al no fer tantes comunicacions client-servidor.

Degut això, no hi ha la obligatorietat de “compartir” els objectes de les dues capes lògiques ja 
que es realitza una transformació d’aquests objectes obtinguts de la base de dades en objectes 
que:

 Es poden transferir per la xarxa en una comunicació client-servidor.
 La capa Vista de l’aplicació web els entén perfectament22.

Diagrama 29: Exemple de creació d’un DTO

Però no tot és tant bo com sembla. A causa de la transformació, s’incrementa el temps de  
resposta de les comunicacions amb la base de dades degut a que cada objecte que la base de 
dades ens proporciona s’ha de convertir. Cal recordar que el temps d’execució en una aplicació  
web és un dels aspectes més importants a tenir en compte, i cal fer un disseny adequat de  
l’aplicació  per  garantir  uns  temps  de  càrrega  correctes  i  adequats  als  especificats  en  els 
requisits no funcionals. A més, cal fer la transformació en sentit contrari quan es volen desar  
les dades.

En volums de dades petits aquest temps de càrrega afegit al de Hibernate no es nota, però si  
els volums de dades són grans es pot convertir en un problema.

Tot i això, es considera que l’ús d’aquest patró és suficient per a l’aplicació web, ja que el volum  
de  dades  que  s’ha  de  tractar  no  és  suficientment  gran  com  per  augmentar  el  temps  de 
d’execució. A la vegada, aquesta conversió fa més fàcil el tractament de les dades en la capa 
Vista, alleugerint el temps de càrrega durant la navegació web.

22GWT realitza una conversió de Java a JavaScript per la part de les vistes, que han d’executar-se en un 
navegador web. Per tant, hi ha tipus de dades de Java que no són compatibles amb JavaScript.



7. Implementació

El  desenvolupament  d’una  aplicació  web amb el  framework GWT és  totalment  diferent  al 
desenvolupament d’aplicacions web amb altres  frameworks. La diferència bàsica és que amb 
GWT es pot programar com si  d’una aplicació Java normal es tractés,  tenint  només certes 
restriccions:

 A les vistes no hi ha disponibles totes les classes definides a la API23 oficial de Java, de 
manera que el desenvolupador es pot quedar una mica atrapat en aquest aspecte. Cal 
pensar com si es programés amb el llenguatge de programació JavaScript.

 Les  vistes  es  programen  de  manera  molt  similar  a  altres  API  que  proporcionen 
interfícies gràfiques d’usuari per a programes fets amb Java, com Swing. En el cas de 
GWT, hi ha una sèrie de ginys24 a la disposició del desenvolupador. Degut a això, el 
desenvolupador  està  lligat  als  ginys  de  GWT  i  a  les  operacions  que  aquests  ginys 
permeten fer. 

 GWT aprofita la  programació en Java  per  fer  fàcil  la  comunicació  client-servidor.  A 
canvi, el framework demana que tots els objectes que es transfereixen entre ambdues 
parts tinguin la propietat de ser serialitzables.

Degut  a  les  restriccions  exposades,  es  creu  convenient  mostrar  exemples  de  com  s’ha 
programat la interfície web, tant la utilització dels ginys com la programació de les crides a 
procediments remots. 

7.1. Desenvolupament amb el framework Google Web Toolkit

Com  s’ha  explicat  en  la  introducció  d’aquest  capítol,  GWT  disposa  de  diferents  ginys  per  
desenvolupar una interfície web d’una manera, a priori, simple. Però, encara que aquest és  
l’objectiu  de  Google,  és  convenient  explicar  certs  inconvenients  trobats  en  l’utilització  del  
framework en aquest projecte.

7.1.1. Mida de l’aplicació

El  primer  que  cal  pensar  és  quina  mida  tindrà  la  nostra  aplicació  web.  En  aplicacions  
d’escriptori és usual marcar una mida de finestra predeterminada o, inclús, forçar que es mostri  
a pantalla completa i col·locar els objectes de la finestra amb posicions absolutes, aconseguint  
ocupar el màxim espai de la pantalla de que es disposa. Normalment, això porta a decidir una 
mida mínima, que en el transcurs dels anys ha anat canviant a mesura que les pantalles ha anat  
creixent.

23ApplicationProgramming Interface, en català Interfície de Programació d’Aplicacions, és un conjunt de 
declaracions que defineix el contracte d’un component informàtica amb qui farà ús dels seus serveis.

24En  anglès  s’anomenen  widgets,  els  ginys  són  components  funcionals  que  es  poden  usar  en  la  
programació d’una interfície gràfica. Venen amb mètodes ja programats i documentats per facilitar l’ús al 
desenvolupador.



Però en una interfície web cal adaptar-se a la mida del navegador web que executa l’aplicació 
web.  I  aquest navegador pot no estar ocupant la  totalitat  de la  pantalla  de l’usuari,  o pot 
canviar de mida segons l’usuari ho cregui convenient.

És per això que durant la implementació del PABRE-MAN s’ha decidit gestionar la mida de 
l’aplicació. La llargada de l’aplicació s’ha cregut convenient fixar-la en un valor determinat. Si no 
es fa així,  es  podria donar el  cas  que l’aplicació  s’allargués de manera que seria  un factor 
incòmode per a l’usuari i, per tant, seria poc usable. Per una altra banda, l’amplada no s’ha  
cregut convenient fixar-la amb un valor concret, ja que es podria donar el cas que l’aplicació 
s’usi amb una pantalla prou gran com per a que quedi molt espai desaprofitat, mentre que si 
s’usa amb pantalles petites pot ser poc usable pel fet de no tenir tota la informació en amplada 
visible.

Per això, s’ha seguit les mateixes mides que l’aplicació PABRE-PROJ en entorn web ja que volen  
que les dues aplicacions tinguin un aspecte similar.

Considerant que l’amplada de l’aplicació ha de ser flexible segons la mida del navegador web, i  
preveient la possibilitat que es modifiqui aquesta mida, cal canviar la mida de l’aplicació de 
manera dinàmica. Això es fa amb el següent fragment de codi:

Il·lustració 36: Exemple de codi per canviar la mida dinàmicament

Els ginys també se’ls ha d’establir una mida determinada, evitant que ocupin tot l’espai que 
creguin necessari. I és en aquest punt on GWT comença a fallar.

En el disseny en aplicacions web es considera que les mides de tots els components es poden  
definir  amb mides relatives,  és a dir,  percentatges,  de manera que cada component ocupa 
l’espai que li pertoca segons la mida absoluta del seu contenidor. Però hi ha ginys de GWT que  
no  funcionen  gaire  bé,  i  cal  especificar  la  mida  absoluta  per  evitar  que  ocupi  l’espai  que  
necessiti, estirant l’aplicació sencera per on ho necessita el giny. En d’altres casos, cal tenir el 
giny en un contenidor especial per tenir barra de desplaçament, deixant així que el giny ocupi  
tot  l’espai  que  necessiti  i  s’encarregui  el  contenidor  d’oferir  a  l’usuari  les  barres  de 
desplaçament necessàries per a poder visualitzar tot el contingut.

En els  ginys que sí  que permeten dimensionat  relatiu  també s’ha definit  el  canvi  de  mida  
dinàmic, de la mateixa manera que el descrit anteriorment en la Il·lustració 36: Exemple de codi
per canviar la mida dinàmicament.

7.1.2. Aspecte de l’aplicació i fulls d’estil en cascada

Una part important del disseny de l’aplicació web és l’aspecte que té aquesta aplicació, fent 
que usar la interfície sigui un procés agradable per a l’usuari i li  permeti treballar el temps  
seguit necessari.



Ja s’ha parlat en el capítol de disseny dels arxius CSS per formatar la interfície web, però cal  
remarcar certs detalls de GWT.

Tots els ginys de GWT tenen definides unes regles d’estil CSS, de manera que es pot definir  
l’aspecte per defecte de cada part que GWT permet dels ginys en l’arxiu CSS on es defineix gran  
part de l’aspecte de la plana web. A més a més, en aquest arxiu CSS es poden definir noves  
regles d’estil i assignar-les a un giny qualsevol, donant així total flexibilitat.

Il·lustració 37: Exemple per donar estil propi a un element

Il·lustració 38: Exemple regles d'estil CSS

Totes les regles d’estil s’han de definir amb un “.” al davant, per definició de GWT. Les regles  
d’estil definides per GWT, a més a més, comencen amb “gwt” després del “.”.

Per acabar de donar possibilitats d’estil, GWT permet definir un aspecte general de l’aplicació 
de manera predeterminada, fent que de bon començament hi hagi certes configuracions dels  
ginys ja establertes. El problema esdevé quan es vol redefinir l’aspecte d’algun d’aquests ginys,  
degut a que hi ha diferents fulls d’estil CSS definits: el del tema proposat per GWT i el del  
desenvolupador.

Il·lustració 39: Configuració del tema predeterminat de l'aplicació

Aquest tema predeterminat es pot configurar al fitxer “Nom_del_projecte”.gwt.xml. A causa de 
l’elecció del tema heretat, GWT aplica l’estil als elements que hi ha definits primer a l’arxiu de  
l’usuari i, després, el definit en la configuració de l’aplicació. Això fa que certes regles definides  
siguin  sobreescrites  en  el  moment  de  l’execució,  quedant  anul·lat  l’estil  propi  donat  pel  
desenvolupador.

La solució és definir un nou arxiu de full d’estil, ubicat en un directori nou que cal anomenar 
“public” al mateix nivell de directori que l’arxiu de configuració de l’aplicació. Després, i tal com  
es veu en la il·lustració anterior, s’ha de marcar a la configuració de l’aplicació que tingui el full  



d’estil  definit  per  aquest  propòsit.  Aquest  full  d’estil  ha  de  contenir  les  regles  d’estil  
predeterminades dels ginys que es vulguin modificar i també ho faci el tema configurat. En la 
Il·lustració 40 es pot observar on s’ha de situar aquest nou arxiu.

Il·lustració 40: Arbre del projecte en Eclipse amb l'arxiu CSS



7.1.3. Missatges d’errors

Com a tota aplicació cal “capturar” i informar a l’usuari dels possibles errors que es detectin en  
el tractament de les dades que s’introdueixen al sistema per evitar inconsistències a la base de 
dades. Per exemple, s’han d’evitar els noms duplicats de mètriques o de patrons o no es pot 
guardar una mètrica sense el seu nom.

De  la  mateixa  manera,  en  l’aplicació  també  hi  ha  casos  en  que  es  demana  a  l’usuari  la  
confirmació sobre el que vol realitzar, com per exemple quan es vol eliminar una mètrica o una 
font.

Per tractar aquests missatges i mostrar la informació pertinent a l’usuari s’ha decidit vulnerar 
en certa mesura la màxima de no tenir finestres emergents25 en una aplicació web. S’ha decidit 
fer així i no de cap altra manera, com per exemple marcant els camps incorrectes, perquè s’ha 
cregut que l’experiència de l’usuari, d’aquesta manera, seria més satisfactòria.

Il·lustració 41: Missatge d'error estàndard

7.1.4. RPC

Com s’ha explicat en el capítol de disseny, GWT ofereix un canal de comunicació client-servidor  
propi, anomenat RPC (Remote Procedure Calls).

Amb  la  guia  de  desenvolupadors  de  GWT  que  es  troba  en 
http://www.gwtproject.org/doc/latest/tutorial/RPC.html és molt fàcil introduir aquest patró en 
el projecte, només cal seguir els passos que es comenten. A continuació explicarem doncs com 
s’ha fet en aquest projecte.

Els passos a seguir per definir una interfície RPC són:

1. Definir una interfície (PatternsSchemaWebService) per al servei propi que estengui la 
classe RemoteService i llisti tots els mètodes necessaris.

2. Definir  una  classe  (PatternsSchemaWebServiceImpl) que  implementi  la  banda  del 
servidor, estenent la classe RemoteServiceServlet i que implementi la interfície que s’ha 
creat en el punt anterior.

3. Definir  una  interfície  asíncrona (PatternsSchemaWebServiceAsync)  al  servei  per  a 
poder executar els mètodes a través del codi de la banda del client.

25No  confondre  amb  una  nova  finestra  del  navegador  web.  Aquí  es  fa  referència  a  contenidors  
emergents que bloquegen la interacció de l’usuari amb l’aplicació fins que no s’amaguen.

http://www.gwtproject.org/doc/latest/tutorial/RPC.html


Il·lustració 42: Esquema implementació de RPC

Per entendre millor els passos, s’exposen a continuació un seguit de fragments de codi del 
propi projecte.

Il·lustració 43: Definició de la interfície síncrona

La Il·lustració 43 correspon a la definició de la interfície síncrona. És l’especificació del servei. La 
implementació del servei ha d’implementar totes les funcions definides en aquesta interfície.



Il·lustració 44: Implementació dels mètodes del servei definit

En la Il·lustració 44 podem veure la definició de la classe on hi ha la implementació de tots els 
mètodes definits en la interfície síncrona.

Per poder fer servir aquesta implementació, no és suficient definir els mètodes que tindrà el  
servei. Cal fer una nova interfície, aquest cop asíncrona.

Il·lustració 45: Definició de la interfície asíncrona

Cal remarcar que hi ha una convenció definida pel framework pels noms dels serveis. La relació 
entre  la  interfície  del  servei  i  la  seva  interfície  asíncrona  ha  de  seguir  un  criteri  de 
nomenclatura, i si el servei es diu PatternsSchemaWebService, la interfície asíncrona s’ha de dir 
PatternsSchemaServiceAsync, afegint únicament el sufix Async.



Un cop realitzats tots aquests passos, el següent pas és configurar la web afegint el servei. Per  
fer això, s’ha de modificar l’arxiu web.xml que tenen totes les planes web. Aquest fitxer és el 
document que defineix la configuració de la plana web. No s’ha de confondre amb el fitxer de 
configuració de l’aplicació,  que és propi  de GWT, a diferència d’aquest que és comú per a  
qualsevol aplicació web.

Il·lustració 46: Línies a afegir a l'arxiu web.xml

I un cop es té tot això, ja es pot procedir a utilitzar el mètode que s’ha definit. Per fer-ho, cal 
comprovar  que  tinguem  una  instància  del  servei  PatternsSchemaWebService,  en  el  cas  de 
l’exemple,  i  executar  el  mètode,  recollint  després  els  resultats  com  es  veu  en  la  propera 
il·lustració.

Il·lustració 47: Exemple d'execució d'un mètode RPC



7.1.5. Depuració amb GWT

A  diferència  del  desenvolupament  d’aplicacions  web  amb  altres  frameworks,  gràcies  al 
connector que ofereix Google per desenvolupar amb l’IDE Eclipse, es pot depurar l’aplicació  
web  com  si  d’una  aplicació  Java  estàndard  es  tractés.  Per  tant,  es  pot  monitoritzar  el 
comportament de totes les variables en qualsevol punt del codi, amb tots els avantatges que 
això comporta en el desenvolupament d’una aplicació gran com el PABRE-MAN.

Il·lustració 48: Captura de com executar l’aplicació des d'Eclipse

Il·lustració 49: Captura de com executar l’aplicació des d'Eclipse



Com a contrapartida, segons quins canvis es fan en el codi, com per exemple canvis en els 
mètodes de les RPC, cal refrescar la plana web per poder visualitzar els canvis.

A més, i de manera totalment aleatòria, l’entorn Eclipse informa al programador que ha hagut 
un error durant l’execució de l’aplicació. Aquest error no té res a veure amb el codi que el  
programador ha fet i està provant, i provoca que l’aplicació web no es pugui seguir utilitzant  
apropiadament i cal refrescar la plana en el navegador.

I per si tot això fos poc, l’execució de l’aplicació a través de l’IDE és molt més lenta que en un  
entorn de producció normal,  fent que cada prova que es realitzi  pugui ser extremadament 
lenta.



8. Proves del sistema

Abans de donar per tancat un projecte cal comprovar que tot el que s’ha fet funciona com s’ha  
estipulat en el moment del plantejament. Això, en un projecte de sistemes d’informació com 
aquest, comporta provar que tots els casos d’ús especificats compleixen la seva funció en el  
sistema i, per tant, compleixen totes les condicions de satisfacció definides.

Per a fer-ho, es determinen les condicions de satisfacció de cada cas d’ús de manera individual.  
En  cas  que es  compleixin  les  condicions,  es  dona  per  satisfactòria  la  prova  i,  per  tant,  es 
considera que el cas d’ús s’executa correctament; altrament, s’indiquen les correccions que 
s’han hagut de realitzar per,  finalment, poder donar per satisfactori el resultat obtingut de  
l’execució del cas d’ús.

8.1. Proves dels casos d’ús de Visualització de patrons i de mètriques

1) Visualitzar tots els patrons en ordre alfabètic

Condicions de satisfacció:

 Els patrons s’han carregat sense cap impediment.
 La llista de patrons és disponible a la zona destinada per aquest propòsit.

Resultat de la prova: Satisfactori.

2) Visualitzar tots els patrons segons un esquema de classificació

Condicions de satisfacció:

 Els patrons s’han carregat sense cap impediment.
 La llista de patrons és disponible a la zona destinada per aquest propòsit.

Resultat de la prova: Satisfactori.

3) Visualitzar la informació i els atributs d’un patró

Condicions de satisfacció:

 El patró queda seleccionat a la zona destinada a tal efecte.
 La informació del patró, juntament amb els seus atributs i els seus diferents forms, es 

mostren a la zona destinada per aquest propòsit.

Resultat de la prova: Satisfactori.

4) Visualitzar tots els esquemes de classificació

Condicions de satisfacció:

 Els esquemes s’han carregat sense cap impediment.
 La  llista  d’esquemes  de  classificació  és  disponible  a  la  zona  destinada  per  aquest 

propòsit.



Resultat de la prova: Satisfactori.

5) Visualitzar totes les mètriques en ordre alfabètic

Condicions de satisfacció:

 Les mètriques s’han carregat sense cap impediment.
 La llista de mètriques és disponible a la zona destinada per aquest propòsit.

Resultat de la prova: Satisfactori.

6) Visualitzar totes les mètriques segons el seu tipus

Condicions de satisfacció:

 Les mètriques s’han carregat sense cap impediment.
 La llista de mètriques és disponible a la zona destinada per aquest propòsit.

Resultat de la prova: Satisfactori.

7) Visualitzar la informació i els atributs d’una mètrica

Condicions de satisfacció:

 La mètrica queda seleccionada a la zona destinada a tal efecte.
 La informació de la mètrica, juntament amb els seus atributs, es mostren a la zona 

destinada per aquest propòsit.

Resultat de la prova: Satisfactori.

8.2. Proves dels casos d’ús de Gestió del Catàleg de Patrons de Requisits

1) Crear un nou esquema de classificació

Condicions de satisfacció:

 El  sistema  ha  permès  a  l’usuari  editar  tots  els  atributs  del  nou  esquema  de  
classificador.

 El nom assignat al nou esquema de classificador no es pot repetir en d’altres esquemes 
de la base de dades.

 Tots els atributs necessaris han estat degudament emplenats.

Resultat de la prova: Incorrecte.

Causes i solucions dels problemes:

 El sistema ha creat un esquema de classificació amb patrons non-binded repetits.

2) Crear un nou classificador pare dins d’un esquema de classificació 

Condicions de satisfacció:

 El sistema ha permès a l’usuari editar tots els atributs del nou classificador.
 Tots els atributs necessaris han estat degudament emplenats.
 El sistema ha creat un classificador degudament on l’usuari l’havia assignat.



Resultat de la prova: Satisfactori.

3) Crear un nou classificador intern dins d’un esquema de classificació

Condicions de satisfacció:

 El sistema ha permès a l’usuari editar tots els atributs del nou classificador.
 Tots els atributs necessaris han estat degudament emplenats.
 El sistema ha creat un classificador degudament on l’usuari l’havia assignat.

Resultat de la prova: Satisfactori.

4) Modifcar un nou classificador dins d’un esquema de classificació

Condicions de satisfacció:

 El sistema ha permès a l’usuari editar tots els atributs del classificador a modificar.
 Tots els atributs necessaris han estat degudament emplenats.
 El sistema ha creat un classificador degudament on l’usuari l’havia assignat.

Resultat de la prova: Satisfactori.

5) Eliminar un classificador dins d’un esquema de classificació

Condicions de satisfacció:

 S’ha eliminat tota la informació visible del classificador eliminat.
 Tots els atributs necessaris han estat degudament emplenats.

Resultat de la prova: Incorrecte.

Causes i solucions dels problemes:

 Els patrons assignats a aquest classificador no s’han esborrat correctament.

8.3. Proves dels casos d’ús de Gestió de Mètriques

1) Crear una nova mètrica

Condicions de satisfacció:

 El sistema ha permès a l’usuari editar tots els atributs de la nova mètrica.
 Tots els atributs necessaris han estat degudament emplenats.
 El sistema ha creat una mètrica degudament.

Resultat de la prova: Satisfactori.

Causes i solucions dels problemes: 

 La mètrica creada no apareix de la llista de mètriques.

2) Modificar una mètrica

Condicions de satisfacció:



 El sistema ha permès a l’usuari editar tots els atributs de la mètrica.
 Tots els atributs necessaris han estat degudament emplenats.
 El sistema ha modificat una mètrica degudament.

Resultat de la prova: Satisfactori.

Causes i solucions dels problemes:

 La mètrica modificada no apareix amb tots els canvis en la llista de mètriques.
 El datepicker del framework GWT no permet restringir que no es pugui seleccionada el 

mes o l’any individualment. És a dir o bé es pot seleccionar any i mes o bé no es pot  
seleccionar cap dels dos.

 No es reflecteixen els canvis realitzats a la mètrica en la llista de mètriques on ha estat  
seleccionada.

 Algunes  vegades  les  mètriques  de  tipus  integer  i  de  tipus  float  no  es  guarden 
correctament ja que els camps numèrics no són vàlids.

o Cal tornar a programar per comprovar aquests valors.
 Els botons per augmentar o disminuir la prioritat d’un value en la mètrica de tipus  

domain no funcionen correctament.
o Cal tornar a programar el funcionament dels botons per a que funcionin com 

és degut.

3) Eliminar una mètrica

Condicions de satisfacció:

 L’usuari ha confirmat la seva acció.
 El sistema ha eliminat la mètrica seleccionada.
 El sistema mostra la pantalla d’inici sense cap mètrica seleccionada.

Resultat de la prova: Satisfactori.

Causes i solucions dels problemes:

 La mètrica eliminada no desapareix de la llista de mètriques on ha estat seleccionada.



Planificació del projecte

9. Planificació del 
projecte

9.1. Desglossament temporal del projecte

Planificar temporalment un PFC és molt complicat si l’estudiant treballa i a més té obligacions 
personals a atendre i no pot dedicar-s’hi diàriament més de dos, tres o quatre hores. La baixa  
disponibilitat fa que el projecte s’allargui en el temps, i a conseqüència aquesta projectista hagi  
passat per diferentes situacions. 

Degut  a  això  la  planificació  inicial  va  anar  allargant-se  i  finalment  va  quedar  totalment 
inservible i  obsoleta.  Les úniques dades d’utilitat  que poden aportar-se per tant en aquest 
apartat són la quantitat de temps dedicat a cada una de les tasques que composen el treball  
total del PFC. És el que es presenta al següent quadre.

Descripció de la tasca Temps dedicat (hores)

Anàlisi codi proporcionat. 8
Anàlisi de l’aplicació PABRE-MAN i de l’aplicació PABRE-PROJ 24
Instal·lació del plugin d’Eclipse per treballar amb GWT 2
Instal·lació de Apache Tomcat 1 
Formació de les noves tecnologies (sobretot GWT) 80
Creació  del  projecte  dintre  d’Eclipse  amb  la  seva  nova 
estructura 

4

Configurar l’entorn de treball 40
Fase Inicial 159

Visualització de Patrons 16
Visualització de Mètriques 16
Visualització d’una mètrica 16
Visualització d’un patró 16
Gestió d’una mètrica 120
Gestió d’un classificador 24
Gestió d’un esquema de classificador 24
Gestió d’un patró 240
Codificació 472

Testeig i neteja de codi 40

Testeig 40

Memòria 80
Preparació de la defensa 36

Documentació final 116
TOTAL 78
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Planificació del projecte

9.2. Estudi econòmic

9.2.1. Recursos humans

El cost més alt del projecte és en els recursos humans. En ser un projecte de final de carrera hi  
ha hagut una sola persona treballant íntegrament en el projecte.

La valoració econòmica del PFC generalment desglossa les hores totals dedicades al projecte 
segons els perfils de professionals informàtics que els desenvoluparien al món real, i multiplica  
la quantitat d’hores de cada perfil pel preu que se suposa ha de cobrar cada un dels diferents  
professionals.

Amb el desig de ser més realista, per valorar aquest PFC no es dividiran les hores dedicades 
segons tasques ni preus a la hora, sinó que totes les hores es valoraran igual com si les hagués 
realitzat un becari informàtic.

És molt difícil saber el sou que pot arribar a tenir un becari informàtic perqué varia segons 
l’empresa que fa el contracte. Considerant que el sou d’un becari informàtic és de 15.000 € 
bruts anuals és a dir el seu sou mensual és de 1.250 € bruts al mes, si es divideix per les hores  
que es realitzen en un mes (160 hores aproximadament),  el resultat obtingut és de 7,81€/  
hora.  Com  el  resultat  obtingut  és  una  aproximació  hem  pensat  que  era  més  favorable  
considerar  7€/hora  per  facilitar  els  càlculs.  Per  tant,  fent  la  multiplicació  de les  787 hores 
dedicades al PFC pel preu per hora obtingut, surt el següent compte:

787 hores X 7 €/hora = 5.509 €

9.2.2. Recursos materials

Per desenvolupar el projecte ha fet falta:

 Ordinador portàtil (1.000 €) amb el programari especificat en el capítol3Context del
projecte.

 Pantalla externa de 19” (150 €).

També s’ha utilitzat la infraestructura de la llar familiar però no es disposa de dades suficients 
per estimar-ne el cost.

9.2.3. Cost total

La suma de les hores de feina i els recursos materials,

Cost = 5.509+ 1.000 + 150 = 6.659 €
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10. Conclusions i treball 
futur

Aprofitem aquestes línies per explicar el resultat d’aquest projecte i explicar els nous objectius  
de cara el futur.

S’ha  aconseguit  una  aplicació  d’entorn  web que  manté  el  màxim  possible  la  usabilitat  de 
l’aplicació d’escriptori.  D’aquesta manera qualsevol  usuari  que estigui  acostumat a treballar 
amb l’aplicació d’escriptori no li serà difícil treballar amb la nova aplicació. Tot i que que s’ha  
hagut d’afegir elements propis d’una aplicació web perquè s’ha considerat que seria més fàcil  
per l’usuari. 

També s’ha  obtingut  una  aplicació  d’entorn web molt  similar  a  l’aplicació  d’entorn  web ja  
existent.  Per  realitzar  l’aplicació  PABRE-MAN,  s’ha  utilitzat  les  mateixes  tecnologies  i  s’han 
mantingut el mateix disseny i la mateixa arquitectura que l’aplicació PABRE-PROJ. Tot això ha 
permés que les dues aplicacions segueixin un estil molt similar. 

Finalment s’ha arribat a un objectiu molt important que és tenir les dues aplicacions en un 
entorn  web.  Per  tant  aquests  dues  aplicacions  es  podran  utilitzar  en  un  navegador  que 
facilitarà l’ús dels usuaris del sistema PABRE.

Com s’ha explicat, la interfície web ha resultat més difícil i laboriosa de realitzar que el que es  
pensava en el primer moment, tant per la dificultat que comporta el framework GWT com la 
pròpia complexitat del sistema PABRE-MAN. A més, no s’ha pogut aprofitar la majoria del codi  
ja fet, com es va preveure que es podria fer, fent que aquesta interfície hagi esdevingut una  
aplicació totalment nova amb uns mínims vincles de connexió que fan que aquesta aplicació  
mantingui la consistència de dades amb l’aplicació d’escriptori. Degut a aquestes dificultats, ha  
faltat temps per poder igualar l’aplicació d’entorn web a l’aplicació d’escriptori. 

L’aplicació PABRE-MAN d’entorn escriptori és una aplicació que s’ha realitzat al llarg dels anys 
gràcies a l’aportació d’un gran nombre de projectistes i  per tant, òbviament, no s’ha pogut  
incorporar a la nova versió web totes les funcionalitats de l’aplicació original. 

Per tant, en un primer moment s’hauria de continuar aquest projecte anant afegint de mica en 
mica totes les funcionalitats que no s’han pogut afegir. Aquestes funcionalitats serien:

• la gestió de versions de patrons de requisits.

• la generació d’informes en format RTF

•  la importació d’informació en arxiu XML 

• les estadístiques.
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Conclusions i treball futur

En resum, el resultat del projecte es pot considerar satisfactori, ja que ha quedat una aplicació  
per gestionar el catàleg de patrons de requisits útil i usable que conté totes les funcionalitats 
que s’han definit en aquest document i que és molt similar a l’aplicació web ja existent.

Com a conclusions personals, puc afirmar que la realització d’aquests tipus de projectes no és  
gens fàcil.  I molt menys quan aquests projectes s’han de realitzar compaginant amb la vida 
laboral i familiar. És per aquesta raó que estic molt orgullosa que l’hagi realitzat amb tant èxit.  
Per  una  altra  banda  ha  estat  la  primera  vegada  que  m’he  hagut  d’afrontar  a  un  projecte 
d’aquesta magnitud de manera individual i m’ha ajudat a aprendre noves tecnologies d’entorn  
web.
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