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Resum 

Aquest projecte presenta el procés de desenvolupament d‟un portal de 
desenvolupadors per al projecte AAAIDA utilitzant AngularJS per a la creació 
del les interfícies d‟usuari i Vert.x per al codi servidor. 

AAAIDA és un servei desenvolupat per Alteraid consistent en un repositori 
d‟informació personal, gratuït i il·limitat, encara´t a la gestió de la qualitat de 
vida de les persones assegurant la privacitat i el control de les dades dels 
usuaris. Per ampliar aquest servei, s‟ha cregut convenient la creació un portal 
de desenvolupadors que presenti la informació i les eines necessàries per a la 
creació de noves aplicacions que l‟utilitzin. 

Per a la creació d‟aquest portal s‟han desenvolupat els diversos components 
necessaris per al seu ús:  una interfície pública per als usuaris, una interfície 
per a la seva administració i el servei de backend necessari per tal de 
gestionar-ne les dades mostrades. 

Les interfícies d‟usuari han estat desenvolupades utilitzant les darreres 
tecnologies per a la creació d‟aplicacions web, amb especial atenció a 
assegurar-ne la seva comprensibilitat i correcte funcionament en el màxim de 
dispositius possibles. 

El backend ha estat desenvolupat pensant en la seva escalabilitat i 
extensibilitat, per tal d‟assegurar-ne l‟adaptabilitat i la compatibilitat amb el 
màxim de sistemes possible, donada la seva naturalesa d‟interconnectador de 
les comunicacions entre els usuaris, les bases de dades pròpies i la 
infraestructura d‟AAAIDA. 
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Overview 

This project presents the development process of a developers‟ portal for the 
AAAIDA project using AngularJS for the creation of the user interfaces and 
Vert.x for the backend. 

AAAIDA is a free hosted personal software-as-a-service (SaaS) solution that 
provides a secure communications and record-sharing infrastructure for formal 
and informal quality of life. In order to improve this project, we present the 
development of a developers´ portal to provide external developers the 
required information and tools to use this service in their applications. 

The creation of this portal has required the development of various 
components: the user interface for the visitors and developers, an 
administration interface to manage the portal and the backend services 
necessary to manage their data. 

The user interfaces have been developed using the latest technology for 
creating web applications, with special attention to ensure its proper 
functioning and comprehensibility in the maximum typology of devices. 

The backend has been developed considering its scalability and extensibility to 
ensure its adaptability and compatibility with wide range of systems, given its 
nature as hub of communications between users, own databases and AAAIDA 
existing infrastructure. 
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INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria presenta el resultat de la creació d‟un portal de 
desenvolupadors per als programadors que vulguin crear aplicacions utilitzant 
el servei ofert per AAAIDA[1]. 

AAAIDA és un repositori de dades per a la gestió de la qualitat de vida de les 
persones desenvolupat per Alteraid[2], una spin-off de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb un enfocament cap a la privacitat i el control de les dades 
introduïdes pels usuaris. 

Per tal d‟ampliar-ne el seu ús, es va plantejar la creació d‟un portal de 
desenvolupadors que permetés centralitzar la informació sobre la API oferta per 
AAAIDA així com gestionar l‟adjudicació de credencials d‟accés per a les 
aplicacions. 

D‟aquesta necessitat es va establir el desenvolupament d‟una aplicació web 
que permetés als desenvolupadors conèixer les possibilitats del servei i 
registrar-se per a poder crear noves aplicacions que l‟utilitzessin. Així mateix, 
es va veure la necessitat de poder mostrar les aplicacions existents, ampliant 
així la informació sobre el repositori mostrant exemples d‟ús reals. 

A partir d‟aquest punt es va començar la tasca de definir les necessitats i 
funcionalitats d‟aquest portal, definit així un seguit de requeriments funcionals 
als que aquesta plataforma havia de donar solució. 

D‟aquesta manera es va anar donant forma a la solució tecnològica presentada 
en aquesta memòria, formada per dos interfícies d‟usuari, una per als 
desenvolupadors i una altre per a l‟administració, i un entorn de servidor que 
permet la gestió de la informació continguda en el portal, les comunicacions 
amb els desenvolupadors i el traspàs de les credencials de les aplicacions a la 
infraestructura d‟AAAIDA. 

Aquest projecte ha estat finalitzat amb la implementació del portal de 
desenvolupadors, quedant encara pendent el seu desplegament a un entorn de 
producció mentre es detallen els paràmetres de seguretat adients per al 
correcte funcionament del sistema. 

Objectius 

Aquest projecte ha estat desenvolupat amb quatre objectius principals: 

 Crear un portal de desenvolupadors que permetés als programadors 
interessats en incorporar el servei ofert per AAAIDA dins les seves 
aplicacions les eines necessàries per a poder fer-ho. 

 Oferir un sistema d‟administració que permeti el manteniment complet 
del portal de desenvolupadors als gestors del projecte AAAIDA. 
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 Desenvolupar un frontend responsiu i de fàcil ús que s‟adaptés al màxim 
de dispositius de visualització possibles, donant suport a múltiples 
idiomes per arribar a la major quantitat de públic possible. 

 Desenvolupar un backend robust i escalable que fos fàcil d‟adaptar a les 
diferents necessitats futures, preparat per al seu desplegament en 
múltiples nodes treballant de forma concurrent. 

Estructura de la memòria 

Aquesta memòria s‟ha dividit en 8 parts, corresponents a la introducció, els 
quatre capítols que conformen el cos de la memòria, les conclusions, un annex 
i el llistat de referències. 

La primera part, Introducció, conté la presentació de la memòria. 

A continuació es desenvolupa el contingut d‟aquesta al llarg de qautre capítols: 
Descripció funcional; Estructura general del sistema; La capa de presentació: 
les interfícies d‟usuari; El backend: Capes d‟accés, lògica de negoci i 
controladors.  

En el primer capítol, Descripció funcional, es defineixen els requeriments de 
funcionament del portal, explicant els tipus d‟usuari que hi tenen accés i les 
entitats de dades presents en tot el sistema. 

En el segon capítol, Estructura general del sistema, es presenta l‟esquema 
complet del sistema desenvolupat explicant les interaccions existents entre els 
diferents components utilitzats. 

En el tercer capítol, La capa de presentació: les interfícies d’usuari s‟explica 
la tecnologia usada per al desenvolupament de les interfícies d‟usuari i es fa un 
repàs dels components desenvolupats per a la creació d‟aquestes. 

En el quart capítol, El backend: Capes d’accés, lògica de negoci i 
controladors és presenten les tecnologies usades en la part servidor, tant de 
bases de dades com de backend. Posteriorment s‟han explicat les llibreries 
utilitzades així com els diferents mòduls desenvolupats. 

Posteriorment, en la setena part Conclusions, s‟ha presentat un resum de tot 
el desenvolupament realitza´t i s‟ha comprovat la consecució dels objectius. 
També s‟ha inclòs un llistat de recomanacions per a futurs desenvolupaments. 

Després de les conclusions s‟ha inclòs l‟annex Interfícies d’usuari, que conté 
una revisió de totes les vistes de les interfícies d‟usuari, explicant el 
funcionament dels controls més importants i ressaltant-ne les característiques 
més significatives. 

Finalment, en la vuitena i última part de la memòria, Referencies, s‟ha inclòs 
els llistat de taules i il·lustracions inclosos en la memòria així com les 
referències bibliogràfiques dels recursos usats durant el desenvolupament del 
projecte. 
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Consideracions mediambientals 

Aquest projecte no té més repercussions mediambientals que qualsevol altre 
projecte tecnològic associat al món de la computació. 

Per al seu desenvolupament s‟han usat energia elèctrica de la xarxa pública 
per alimentar l‟ordinador de desenvolupament, el servidor de proves, el servidor 
de còpies del codi font i les seves connexions a Internet. 

Un cop sigui posat en producció, el seu cost mediambiental serà l‟associat al 
consum elèctric del servidor on sigui allotjat així com el del seu enrutador. 
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CAPÍTOL 1. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

En aquest capítol farem una descripció funcional de portal de desenvolupadors 
d‟AAAIDA, detallant i definint cada un dels conceptes usats durant el 
desenvolupament de les funcionalitats requerides.  

En primer lloc, definirem els usuaris existents i les accions que aquests poden 
realitzar. 

En segon lloc, definirem les entitats de dades amb les que treballa el portal. Per 
a cada entitat es descriurà el model de dades (de quins camps disposa i les 
seves regles de validació) i el seu cicle de vida dins del portal (creació, edició, 
eliminació...). 

1.1 Usuaris 

Un usuari és qualsevol persona que interacciona amb el portal de 
desenvolupadors. Aquest es classifiquen en quatre grups: visitants, 
desenvolupadors, editors i administradors. 

En aquest apartat descriure´m cada un d‟aquest grups juntament amb les 
accions que poden realitzar. 

1.1.1 Visitant 

Un visitant és un usuari que encara no ha estat autenticat. Com a visitant, un 
usuari pot: 

 Accedir a la pàgina de benvinguda del portal i llegir-ne els continguts 

 Accedir al directori d‟aplicacions públiques, cercar-ne i visualitzar-ne els 

detalls. 

 Accedir a la pàgina de documentació del portal i navegar per la 

documentació de la API. 

 Accedir a la pàgina d‟informació general i consultar-ne els continguts. 

 Accedir a la pàgina de termes d‟ús del portal. 

 Accedir a la pàgina de termes d‟ús per a desenvolupadors. 

 Accedir al formulari de registre per a obtenir un compte de 

desenvolupador. 

 Accedir al formulari d‟accés de desenvolupadors per autenticar-se com a 

desenvolupador. 
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 Accedir al formulari de recuperació de contrasenya per a poder 

recuperar l‟accés al seu compte. 

1.1.2 Desenvolupador 

Un desenvolupador és un visitant que s‟ha autenticat com a desenvolupador. 
Un desenvolupador pot: 

 Registrar una nova aplicació per a utilitzar la API d‟AAAIDA. 

 Llistar les aplicacions registrades per ell i consultar-ne el seu estat. 

 Editar els detalls de les seves aplicacions registrades, així com demanar-

ne la seva eliminació. 

 Demanar la publicació de les seves aplicacions al directori d‟aplicacions. 

 Visualitzar les credencials d‟accés de les seves aplicacions, actualitzar-

les, renovar-les i revocar-les. 

 Editar el seu perfil públic, que es visualitzarà en el directori d‟aplicacions 

publicades. 

 Editar els detalls del seu compte, canviar-ne les credencials d‟accés i 

demanar-ne l‟eliminació. 

1.1.3 Editor 

Un editor és un desenvolupador al que un administrador a donat permisos de 
publicació. Un editor pot realitzar les mateixes accions que un desenvolupador, 
juntament amb: 

 Publicar les seves aplicacions al directori públic sense l‟aprovació de cap 

administrador. 

1.1.4 Administrador 

Un administrador pot realitzar totes les accions que un editor, però sobre les 
aplicacions de qualsevol usuari. A més, un administrador pot: 

 Llistat tots el usuaris existents al portal, tant actius com inactius. 

 Llistar totes les aplicacions registrades al portal, de tots els usuaris i en 

tots els estats. 

 Editar els detalls de qualsevol usuari, del seu perfil i de les seves 

credencials d‟accés. 

 Editar els detalls de qualsevol aplicació i administrar-ne les credencials. 
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 Desactivar, reactivar i eliminar definitivament qualsevol aplicació del 

portal. 

 Desactivar, reactivar i eliminar definitivament qualsevol usuari del portal. 

 Afegir, editar i eliminar les categories d‟aplicació del portal. 

 Afegir, editar i eliminar les plataformes suportades per les aplicacions. 

 Traduir els textos del portal de desenvolupadors. 

 Traduir els correus electrònics de contacte amb els desenvolupadors i 

els editors. 

1.2 Entitats de dades 

Les entitats de dades són els models utilitzats en la lògica de negoci i 
presentats en la capa d‟aplicació. En aquest apartat farem un repàs dels 
models existents i de les seves principals característiques. 

Per al funcionament del portal s‟han definit les següents entitats: Account, 
Session, Profile, Application, IndexedApplication, Category, Platform, Page i 
EmailTemplate. 

Totes les entitats consten de tres camps bàsic: _id, created_at i last_modfied: 

 _id: Identificador únic de l‟entitat. És usat per a referenciar-la de forma 

única dins del backend. 

 created_at: indica la data en que la entitat va ser creada. 

 last_modified: indica la data en que s‟ha modificat per darrera vegada la 

entitat. 

A part d‟aquestes tres propietats bàsiques, les entitats Profile, Application i 
IndexedApplication també tenen la propietat _owner, que identifica al usuari al 
que pertanyen i l‟únic amb permís per editar-les a excepció d‟un administrador. 

1.2.1 Account 

L‟entitat Account és l‟encarregada de gestionar la informació associada a un 
usuari registrat. En aquesta entitat s‟emmagatzemen els detalls bàsics de 
l‟usuari  i la informació relacionada amb els detalls d‟autenticació. Aquesta és 
l‟entitat usada en tots els processos relacionats amb l‟autenticació i autorització 
d‟usuari. 

Model de dades 

Un Account conté les dades d‟identificació administrativa, l‟idioma de l‟usuari, el 
rol, les credencials d‟autenticació i l‟estat. 
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Les dades administratives estan constituïdes pel nom (first_name en el model), 
els cognoms (last_name) i el correu electrònic (email). El nom i el cognoms 
poden prendre qualsevol valor a excepció de text buit, mentre que el correu 
electrònic ha de correspondre amb un correu electrònic vàlid i ha de ser únic 
per cada Account. 

L‟idioma de l‟usuari (locale) ha de ser un dels admesos pel portal i estableix 
l‟idioma a utilitzar per comunicar-se amb l‟usuari així com l‟idioma amb que es 
mostrarà la interfície d‟usuari un cop aquest hagi accedit al portal. 

El rol (role) identifica el tipus d‟usuari i pot prendre tres valors: desenvolupador 
(developer), editor (publisher) o administrador (admin). 

Les credencials d‟autenticació estan conformades per quatre camps: 
contrasenya (password), salt aleatori (salt), token i data d‟expiració (expires). 

Els camps password i salt s‟utilitzen per emmagatzemar la contrasenya de 
l‟usuari de forma segura. Per aquest motiu, el camp salt s‟utilitza per 
emmagatzemar un text aleatori de 64 caràcters que es concatenarà a la 
contrasenya de l‟usuari per generar el camp password, utilitzant la funció de 
resum SHA256[3]. 

Els camps token i expires s‟utilitzen per a les operacions d‟establiment de 
contrasenya (confirmació i recuperació de compte). En el camp token 
s‟emmagatzema un text aleatori de 15 caràcters i en el camp expires la data 
d‟expiració d‟aquest. Mentre el token no hagi expira´t, pot ésser utilitza´t per 
l‟usuari per establir una nova contrasenya sense necessitat d‟utilitzar la 
contrasenya actual. 

L‟estat de l‟entitat Account ve definit pel camp enabled, que pot prendre els 
valors cert/fals indicant si el compte està actiu o no. 

Un exemple d‟entitat Account seria: 

 

{ 

 "_id": "16e5653e-a47c-4121-830c-5c9b7532323e", 

 "created_at": 1441996093708, 

 "last_modified": 1441996044764, 

 "first_name": "Guillem", 

 "last_name": "Salas", 

 "email": "guillem@gzzz.eu", 

 "locale": "ca_ES", 

 "token": null, 

 "expires": 0, 

 "enabled": true, 

 "role": "admin", 

 "salt": "fJLhBo0rws9PgCALXvXc3DuxvNzg4CTWCHfDpE55mwgErmfUPQkPvGZkPHt5qLLF", 

 "password": "f8104cf921728711a1d6dd80888a35bb40a02f095331a60bf77c30(...)" 

} 

 

Codi font 1: Exemple model entitat Account 
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Cicle de vida 

Creació 

Una Account es crea quan un visitant utilitza el formulari de creació de compte 
de la interfície pública del portal. Un cop s‟ha comprovat que el correu 
electrònic és únic, l‟Account es crea sense contrasenya (bloquejant així l‟accés 
a través del formulari d‟entrada) i es genera un token d‟activació que expirarà 
passat el temps definit en la configuració de l‟aplicació. Amb aquest token es 
genera la URL d‟activació que serà enviada al correu electrònic de l‟usuari. 

Un cop l‟usuari hagi establert la contrasenya del seu compte utilitzant el URL 
d‟activació, es crea l‟entitat Profile de l‟usuari utilitzant com a nom d‟aquest les 
dades existents en el Account. A partir d‟aquest moment l‟entitat Account ja 
està activada i pot ésser usada amb normalitat. 

Edició 

L‟edició d‟una Account pot ésser realitzada per l‟usuari al que pertany o per un 
administrador. En cas d‟edició per part de l‟usuari, quan es modifiquen les 
dades corresponents a les credencials d‟autenticació, es requereix la 
contrasenya actual. 

Desactivació 

La desactivació d‟una entitat Account comporta la desactivació de totes les 
seves aplicacions i el bloqueig de l‟accés al portal. Aquesta acció pot ser 
realitza pel mateix usuari o per un administrador. S‟ha de remarcar que un 
administrador no pot desactivar la seva pròpia compte per evitar que per error 
la plataforma és quedi sense cap administrador que pugui gestionar-la. 

En cas que sigui l‟usuari que decideixi desactivar el seu compte (acció 
presentada en la interfície de desenvolupadors com „Eliminar compte‟) haurà 
d‟introduir la seva contrasenya actual per a confirmar la operació. 

Reactivació 

La reactivació d‟una Account només pot ésser executada per un administrador i  
comportarà la reactivació de totes les seves aplicacions. 

La contrasenya del compte d‟usuari seguirà essent la mateixa que quan el 
compte fou desactivat. 

Eliminació 

L‟eliminació d‟una Account només pot ésser executada per un administrador. 
Aquest acció eliminarà de la base de dades tota la informació relacionada amb 
ella així com les seves aplicacions. Al igual que amb el procés de desactivació, 
un administrador no pot realitzar aquesta operació sobre la seu compte 
d‟usuari. 



Descripció funcional   9 

1.2.2 Session 

L‟entitat Session és on s‟emmagatzema tota la informació d‟una sessió d‟usuari 
en el portal de desenvolupadors. El seu objectiu es poder validar un usuari 
mentre fa ús del portal sense comprovar-ne les credencials en cada petició. 

Model de dades 

Una entitat Session consta d‟una data d‟expiració (expires) i les dades bàsiques 
de l‟Account a la que pertany. 

Un exemple d‟entitat Session seria: 

 

{ 

 "_id": "64f6e82e-103a-4c09-9d93-7e41e84b2d8c", 

 "created_at": 1442071384748, 

 "expires": 1442071737210, 

 "account": { 

  "first_name": "Guillem", 

  "last_name": "Salas", 

  "email": "guillem@gzzz.eu", 

  "locale": "ca_ES", 

  "role": "admin", 

  "enabled": true, 

  "_id": "16e5653e-a47c-4121-830c-5c9b7532323e" 

 }, 

 "last_modified": 1442071437210 

} 

 

Codi font 2: Exemple model entitat Session 

Cicle de vida 

Creació 

Una sessió és crea un cop s‟ha autenticat correctament a un usuari comprovant 
les credencials enviades per aquest amb l‟entitat Account corresponent. Un cop 
creada, a la sessió se li estableix una data màxima de validesa, moment a 
partir del qual no serà vàlida. 

Edició 

Cada cop que es comprova si una sessió és vàlida, a aquesta se li estableix 
una nova data màxima de validesa permeten estendre la seva duració. 

Desactivació o inhabilitació 

Una sessió pot ser inhabilitada per dos motius: o bé ha passat la data de 
validesa o bé l‟usuari ha finalitza´t la sessió utilitzant el control de sortida de 
l‟aplicació. 

Les sessions desactivades no són eliminades de la base de dades, sino que es 
mantenen per  a poder analitzar l‟historial d‟accessos al portal en cas que fos 
necessari. 
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Eliminació 

Les sessions d‟un usuari seran eliminades de forma permanent un cop l‟usuari 
sigui eliminat. 

1.2.3 Profile 

L‟entitat Profile conté la informació del perfil públic d‟un desenvolupador. 
Aquesta entitat ha estat separada de l‟entitat Account per augmentar 
l‟adaptabilitat de l‟arquitectura del portal, mantenint separada la gestió de dades 
presentades al portal de les dades administratives d‟aquest. 

Model de dades 

Un Profile conté el nom públic del desenvolupador (name), un text de 
presentació en tots els idiomes (description) i el seu lloc web (website). El nom 
del perfil públic ha de ser únic, ja que a partir d‟aquest es genera l‟identificador 
únic usat per a construir les URL de la API pública (id). També ha de ser única, 
en cas que sigui introduïda, la seva pàgina web. 

Un Profile també conté un camp que indica si el Account associat està actiu o 
no, anomenat enabled. 

Un exemple d‟entitat Profile seria: 

 

{ 

 "_id": "f5722f80-bdf6-4bd3-9d52-d2d84a59661a", 

 "created_at": 1441996093930, 

 "name": "Guillem Salas", 

 "website": "http://outlook.com/sed", 

 "_owner": "16e5653e-a47c-4121-830c-5c9b7532323e", 

 "id": "guillem_salas", 

 "description": { 

  "en_US": "en_US Mattis tincidunt tortor augue et pharetra ante (...)", 

  "ca_ES": "ca_ES Augue sit aliquam eget sagittis. Ac convallis amet (...)", 

  "es_ES": "es_ES Sagittis adipiscing tortor pretium tincidunt (...)" 

 }, 

 "enabled": true 

} 

 

Codi font 3: Exemple model entitat Profile 

Cicle de vida 

Un Profile es crea de forma automàtica en el procés d‟activació d‟una Account. 
La vida de l‟entitat Profile està associada a l‟Account i qualsevol canvi 
d‟aquesta és veu reflectit en el Profile associat. 

L‟única acció desvinculada de l‟entitat Account és l‟edició de les dades del perfil 
d‟usuari, que pot ésser realitzada en qualsevol moment tant pel propietari com 
per un administrador.  
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1.2.4 Application 

L‟entitat Application és la responsable d‟emmagatzemar tota la informació d‟una 
aplicació registrada al portal. En aquesta entitat és codifiquen totes les dades 
pròpies així com una referencia a l‟autor i les credencials d‟accés a la API en 
cas que en tingués. 

Model de dades 

Una entitat Application conté, a part dels camps comuns de tots els models 
comentats anteriorment, els següents camps de dades: 

 name: Obligatori. Conté el nom de l‟aplicació i ha de ser un text no buit i 

únic entre totes les aplicacions. 

 id: Identificar únic de l‟aplicació utilitza´t per a construir URL llegibles a la 

part pública del portal de desenvolupadors. Es deriva a partir del nom de 

l‟aplicació. 

 website: Opcional. Conté un enllaç a la pàgina web de l‟aplicació. 

Aquest camp ha de ser únic entre totes les aplicacions que l‟hagin 

especificat. 

 description: Text de presentació de l‟aplicació en tots els idiomes del 

portal. S‟emmagatzema com a objecte JSON, on cada clau correspon al 

codi d‟idioma i el valor d‟aquesta és el text traduït. 

 platforms: Aquest objecte conté els enllaços de descàrrega oferts per a 

cada plataforma del les llistades en el portal. Les claus de l‟objecte 

defineixen les plataformes en que està disponible l‟aplicació mentre que 

els valors corresponen als enllaços de descàrrega. 

 category: Obligatori. Nom de la categoria a la que pertany l‟aplicació. 

 status: Estat de publicació de l‟aplicació. Pot prendre 4 valors: esborrany 

(draft), pendent de publicació (pending), esborrada (trash) i publicada 

(published). 

 redirect_uri: URL usada per a l‟autenticació OAuth[4] amb la API 

d‟AAAIDA. 

 credentials: Objecte JSON amb les credencials d‟accés a la API 

proporcionades per AAAIDA. Pren el valor false en cas que l‟aplicació 

no tingui credencials d‟accés 

 author_name: Nom públic de l‟autor, tal com s‟ha establert en el seu 

perfil. 

 author_id: Identificador públic del perfil de l‟autor. 

 author_enabled: Valor boleà que indica si l‟autor està actiu o no. 

 enabled: Valor boleà que indica si l‟aplicació està habilitada o no. 
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Un exemple d‟entitat Application seria: 

 

{ 

 "_id": "e1ed694a-eeac-4401-a159-749242610201", 

 "created_at": 1441996094299, 

 "name": "pharetra tincidunt aliquam99", 

 "website": "http://outlook.com/nullam100", 

 "platforms": { 

  "windows": "http://gmail.com/libero101", 

  "linux": "http://github.com/ipsum102", 

  "ios": "http://outlook.com/pharetra103", 

  "android": "http://outlook.com/quis104" 

 }, 

 "_owner": "99eadfcd-c924-468c-9c3d-107cb4854958", 

 "category": "communication", 

 "id": "pharetra_tincidunt_aliquam_99", 

 "description": { 

  "en_US": "en_US Sollicitudin dui lorem fringilla libero odio (...)", 

  "ca_ES": "ca_ES Lorem lorem non sit scelerisque nec magna sit (...)", 

  "es_ES": "es_ES Ipsum malesuada placerat hendrerit. Augue convallis (...)" 

 }, 

 "status": "published", 

 "redirect_uri": "http://gmail.com/placerat217", 

 "credentials": { 

  "client_id": "B7D565DC-CA0D-448F-8746-BB0E50CFBA61", 

  "client_secret": "GmCCkwcBZVIhj1mRtbQlpbt1REZGGhZ27amvyURdqyUmnue5G(...)", 

  "redirect_uri": "http://gmail.com/placerat217", 

  "_id": "54d0f2d23b4bfdbe5a6e6076" 

 }, 

 "author_name": "Martha Sanchez", 

 "author_id": "martha_sanchez", 

 "author_enabled": true, 

 "enabled": true, 

 "last_modified": 1441996094504 

} 

 

Codi font 4: Exemple model entitat Application 

Cicle de vida 

Creació 

Una aplicació pot ser creada per qualsevol usuari actiu del portal de 
desenvolupadors. Un cop s‟hagin afegit les dades bàsiques (nom, categoria) 
l‟aplicació serà creada amb l‟estat de publicació esborrany. Si en la creació s‟ha 
establert un valor per al camp redirect_uri, també es crearan unes credencials 
d‟accés per a la API. 

Edició 

Una aplicació pot ésser editada pel seu autor o per un administrador sempre 
que aquesta estigui habilitada. Els camps editables depenen de l‟estat de 
publicació i de l‟usuari que realitza l‟acció. En la següent taula es pot observar 
aquesta relació: 
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 Developer Publisher Admin 

Draft Tots Tots Tots 

Trash Cap Cap Tots 

Pending redirect_uri Tots Tots 

Published redirect_uri Tots Tots 

Taula 1: Camps editables de l‟entitat Application segons estat i rol d‟usuari 

Activació 

L‟activació de l‟aplicació, això és, l‟assignació de credencials d‟accés per a la 
API, és produeix de forma automàtica si en el moment de crear l‟aplicació 
s‟assigna un valor al camp redirect_uri. 

En cas que no s‟hagués assignat un valor o l‟aplicació hagués estat bloquejada, 
es pot activar en qualsevol moment per part de l‟autor de l‟aplicació o per un 
administrador sempre que l‟estat de l‟aplicació sigui el d‟esborrany i 
s‟especifiqui un valor per a la propietat redirect_uri. 

Petició de publicació 

Una petició de publicació consisteix en la modificació l‟estat de publicació de 
l‟aplicació de draft a pending. Aquesta acció només pot ésser realitzada per un 
developer i quan el seu Profile  i l‟aplicació tenen tots els camps correctament 
complimentats. 

Amb aquesta acció és marca l‟aplicació per a demanar a un administrador la 
seva inclusió al directori públic d‟aplicacions. Els usuaris publisher i admin no 
poden realitzar aquesta acció ja que disposen de permisos de publicació i per 
tant no requereixen d‟autorització per a publicar. 

Declinació de petició de publicació 

Aquesta acció pot ser realitzada per un administrador o pel mateix usuari que 
havia realitza´t la petició. Retorna una aplicació del estat pending al estat draft. 

Publicació 

La publicació d‟una aplicació pot ésser realitzada per un administrador o un 
editor. Aquesta acció crearà el IndexedApplication relacionat amb l‟aplicació i 
l‟enviarà al servei d‟indexació per a que l‟aplicació estigui disponible al directori 
públic. L‟estat de l‟aplicació passarà a ser el de published. 

Per a poder realitzar aquesta acció l‟aplicació ha de tenir tots els camps 
correctament complimentats en tots els idiomes, disposar de credencials 
d‟accés a la API actives i el Profile del autor ha d‟estar també correctament 
complimentat. 

 



14 Creació d‟un portal de desenvolupadors per AAAIDA amb Vert.x i AngularJS 

Despublicació 

La despubliació d‟una aplicació consisteix en canviar l‟estat de l‟aplicació de 
published a draft, així com l‟eliminació del IndexedApplication associat, treien 
l‟aplicació del directori públic. 

Eliminació temporal 

L‟eliminació temporal d‟una aplicació pot ésser realitzada per qualsevol usuari 
que tingui permisos sobre ella. Eliminar temporalment l‟aplicació vol dir canviar-
ne l‟estat a trash i eliminar-ne les credencials d‟accés. En cas que l‟aplicació 
estigues publicada, també s‟eliminaria l‟IndexedApplication relacionat. 

Bloqueig 

El bloqueig d‟una aplicació pot ésser realitza´t per qualsevol usuari amb 
permisos per administrar-la. El bloqueig d‟una aplicació consisteix en 
l‟eliminació de les credencials d‟accés a la API i per tant bloquejar-ne el seu ús. 

En cas que l‟aplicació estigues en els estat pending o published, seria 
retornada a l‟estat draft utilitzant la corresponent acció (declinació de publicació 
i despublicació, respectivament). 

Desactivació 

La desactivació d‟una aplicació pot ésser efectuada per un administrador o per 
un usuari. La desactivació de l‟aplicació comporta l‟eliminació de les seves 
credencials d‟accés a la API així com la retirada d‟aquesta del directori públic, 
eliminant la IndexedApplication relacionada. 

Un cop desactivada, aquesta només serà visible pels administradors, que 
podran reactivar-la si ho consideren oportú. 

Reactivació 

La reactivació d‟una aplicació pot ésser efectuada per un administrador sobre 
una aplicació desactivada anteriorment. La reactivació tornarà a fer visible 
l‟aplicació per al seu autor, però la mantindrà boquejada i sense publicar fins 
que no es realitzin les accions pertinents com amb qualsevol altre aplicació. 

Eliminació 

L‟eliminació d‟una aplicació només pot ser realitzada per un administrador. 
L‟eliminació d‟una aplicació significa l‟eliminació definitiva de totes les dades 
relacionades amb aquesta. 

1.2.5 IndexedApplication 

L‟entitat IndexedApplication deriva de l‟entitat Application i és la usada per a 
emmagatzemar les aplicacions publicades al portal de desenvolupadors en 
l‟índex de cerca. Aquesta entitat conté les dades descriptives de l‟aplicació i del 
seu autor i són les mostrades en els resultats de cerca d‟aplicacions. 
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Model de dades 

Una IndexedApplication conté gairebé els mateixos camps que una Application, 
però sense cap dada relacionada amb la seva autenticació. 

El nom dels camps de dades contenen un sufix identificant el tipus de dada que 
contenen per tal que el servei d‟indexació pugui realitzar correctament la seva 
tasca. 

Un exemple d‟IndexedApplication seria: 

 

{ 

 "id": "e1ed694a-eeac-4401-a159-749242610201", 

 "public_id_s": "pharetr_aliquam_99", 

 "_owner_s": "99eadfcd-c924-468c-9c3d-107cb4854958", 

 "name_txt_rev": "pharetr aliquam99", 

 "author_name_txt_rev": "Martha Sanchez", 

 "author_id_s": "martha_sanchez", 

 "category_s": "communication", 

 "last_modified_l": 1442074678655, 

 "platforms_ss": ["windows", "linux", "ios", "android"], 

 "description_enUs_txt_en": "en_US Sollicitudin dui lorem fringilla (...)", 

 "description_esEs_txt_es": "es_ES Ipsum malesuada placerat hendrerit. (...)", 

 "description_caEs_txt_ca": "ca_ES Lorem lorem non sit scelerisque (...)" 

} 

 

Codi font 5: Exemple model entitat IndexedApplication 

Cicle de vida 

Creació 

Una IndexedApplication és crea de forma automàtica quan una aplicació és 
afegida al directori públic de cerca 

Edició 

Una IndexedApplication s‟acutalitza de forma automàtica quan ho fa la 
Application relacionada.  

Eliminació 

Una IndexedApplication s‟elimina quan la Application relacionada deixa d‟estar 
disponible al directori públic per qualsevol motiu. 

1.2.6 Category 

L‟entitat Category conté la informació sobre una categoria d‟aplicació. Aquesta 
entitat té un model molt semblant a l‟entitat Platform amb la diferencia que per a 
la seva eliminació es requereix d‟una altra Category per a reemplaçar-la 
assegurant que cap Application està sense categoritzar. 
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Model de dades 

L‟entitat Category conté el nom intern de la categoria –usat per a generar les 
URLs i per a referenciar aquesta en la resta d‟entitats–, i la traducció del seu 
nom en els diferents idiomes de la plataforma. 

Un exemple de model de categoria seria: 

 

{ 

 "_id": "ee55d6ea-9976-471e-b779-9dce345dd9ff", 

 "created_at": 1441996093868, 

 "name": "communication", 

 "text": { 

  "en_US": "Comuncation", 

  "es_ES": "Comunicación", 

  "ca_ES": "Comunicació" 

 } 

} 

 

Codi font 6: Exemple model entitat Category 

Cicle de vida 

Creació 

Una categoria pot ser creada per un administrador des del control de categories 
de la interfície d‟administració. 

Edició 

Una categoria pot ésser editada per un administrador. Tots els seus camps són 
editables i els canvis es propagaran de forma automàtica per tots les entitats 
que en fan referència. 

Eliminació 

Una categoria no pot ésser eliminada, però sí substituïda per una altra 
categoria ja existent. Aquesta limitació busca evitar la corrupció de dades i 
assegurar que cap aplicació es quedi sense categoria vàlida. 

1.2.7 Platform 

L‟entitat Platform representa una plataforma o sistema operatiu on es poden 
executar les aplicacions registrades en el portal d‟AAAIDA. El seu model és 
igual al d‟una Category, amb la diferencia que una Application pot tenir més 
d‟una Platform o cap. A més, poden ser eliminades sense necessitat d‟ésser 
reemplaçades per cap altre. 
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Model de dades 

Un exemple de Platform seria: 

 

{ 

 "_id": "466ddfc1-2d1d-4752-a677-35b04f375973", 

 "created_at": 1441996093855, 

 "name": "ios", 

 "text": { 

  "en_US": "iOS", 

  "es_ES": "iOS", 

  "ca_ES": "iOS" 

 } 

} 

 

Codi font 7: Exemple model entitat Platform 

Cicle de vida 

Una Platform pot ser creada, editada i eliminada en qualsevol moment per un 
administrador. 

1.2.8 Page 

L‟entitat Page està pensada per emmagatzemar la traducció d‟una porció del 
portal de desenvolupadors, permeten així la seva modificació sense haver de 
compilar l‟aplicació de la interfície d‟usuari ni haver de canviar el codi estàtic 
distribuït en la CDN. 

Model de dades 

Una Page conté el nom de la secció que tradueix, la locale en que s‟ha de 
mostrar i el marcatge HTML que conté la traducció. 

Un exemple de Page seria: 

 

{ 

 "_id": "ffcc847f-654f-4842-878a-8441076ceb65", 

 "created_at": 1440360363955, 

 "name": "about", 

 "locale": "en_US", 

 "html": "<h1>About page</h1><br/><p>This is the about page.</p>", 

 "last_modified": 1440363307046 

} 

 

Codi font 8: Exemple model entitat Page 
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Cicle de vida 

Creació 

Les Page es creen de forma automàtica durant el cicle d‟inici de l‟aplicació 
servidor. Quan aquesta inicia, comprova l‟existència de totes les pàgines 
necessàries en cada un dels idiomes actius. En cas que no existís, una nova 
Page es creada de forma automàtica amb el contingut per defecte. 

Edició 

Una Page  pot ésser editada en qualsevol moment per un administrador. La 
seva edició està limitada al camp html. 

Eliminació 

Una Page no pot ser eliminada. 

1.2.9 EmailTemplate 

L‟entitat EmailTemplate conté les una plantilla de correu electrònic que serà 
usada per a contactar amb els usuaris quan el funcionament del portal ho 
requereixi. 

Model de dades 

Una EmailTemplate conté el nom que identifica la plantilla, la locale per a la 
que s‟ha d‟utilitzar i els camps del correu electrònic. 

Un exemple de EmailTemplate seria: 

 

{ 

 "_id": "4b1260c1-6739-42f8-a768-06e436cbf425", 

 "created_at": 1440383961205, 

 "name": "password_reset", 

 "locale": "en_US", 

 "subject": "Password reset for AAAIDA developers portal", 

 "body": "Hi {{first_name}} {{last_name}}:\n\nWe've received your (...)", 

 "last_modified": 1440363307046 

} 

 

Codi font 9: Exemple model entitat EmailTemplate 

Cicle de vida 

Creació 

Les EmailTemplate es creen de forma automàtica durant el cicle d‟inici de 
l‟aplicació servidor. Quan aquesta inicia, comprova l‟existència de totes les 
plantilles necessàries en cada un dels idiomes actius. En cas que no existís, 
una nova EmailTemplate es crea de forma automàtica amb el contingut per 
defecte. 
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Edició 

Una EmailTemplate pot ésser editada en qualsevol moment per un 
administrador. La seva edició està limitada als camps subject i body. 

Eliminació 

Una EmailTemplate no pot ser eliminada. 
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CAPÍTOL 2. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA 

En aquest capítol farem una presentació general de l‟estructura completa del 
sistema, permeten així desenvolupar cada una de les parts en els capítols 
posteriors. 

Els components del portal de desenvolupadors es poden agrupar en 4 grans 
grups: capa de presentació, accés i autenticació, lògica de negoci i capa de 
controladors. Cada un d‟aquests està conformat per diferents mòduls que es 
comuniquen entre ells i amb els de les capes adjuntes. 

La capa de presentació conté les interfícies d‟usuari que s‟executen en els 
navegadors web dels usuaris. Estan definides mitjançant HTML[6], 
Javascript[5] i CSS[7] i es comuniquen amb la capa d‟accés i autenticació 
mitjançant el protocol HTTP[65] (o HTTPS[66] segons la instal·lació). 

Les capes d‟accés i autenticació, lògica de negoci i capa de controladors 
s‟executen en el servidor. Estan interconnectades mitjançant el bus d‟events 
proveït per Vert.x[8], que corre sobre la màquina virtual de Java. Això permet la 
seva instal·lació sobre una multitud de plataformes i sistemes operatius, 
assegurant una gran adaptabilitat en la instal·lació i desplegament de la 
plataforma. 

La capa d‟accés i autenticació és l‟encarrega d‟escoltar les peticions HTTP i 
autenticar els usuaris. 

La capa de lògica de negoci és l‟encarregada de realitzar totes les operacions, 
validant les dades rebudes des de la API d‟accés i reenviant les accions 
necessàries a la capa de controladors. 

Finalment, la capa de controladors s‟encarrega de gestionar les comunicacions 
amb els serveis externs, abstraient la lògica de negoci dels detalls dels 
protocols de comunicació específics de cada un. 

En la il·lustració 1 es pot veure un esquema de la distribució d‟aquest 
components. 

Cada un dels components que conformen aquestes capes ha estat 
desenvolupats per a permetre el funcionament simultani de múltiples instàncies 
del mateix, assegurant així la escalabilitat del sistema. 

Per augmentar la flexibilitat del desenvolupament, reforçar la separació del codi 
dels components i potenciar la comunicació mitjançant interfícies definides, 
cada un dels mòduls desenvolupats s‟ha situat en el seu propi repositori Git[9] i 
distribuït com a paquet independent de Maven[10]. 
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Il·lustració 1: Vista general dels components del portal de desenvolupadors 
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CAPÍTOL 3. LA CAPA DE PRESENTACIÓ: LES 

INTERFÍCIES D’USUARI 

La capa de presentació és l‟encarregada de mostrar a l‟usuari la interfície que 
permet l‟ús del portal de desenvolupadors. Per aquest motiu s‟ha escollit 
desenvolupar-la com una aplicació web, permeten així l‟accés a la informació 
des d‟una gran varietat de dispositius i plataformes sense la necessitat de 
realitzar cap procés d‟instal·lació. 

El desenvolupament de les interfícies d‟usuari s‟ha realitzat en dos projectes 
diferents: un per a la interfície d‟administració i un altre per a les interfícies 
pública, de desenvolupador i d‟editor. 

Ambdós projectes estan basats en la mateixa tecnologia, només diferenciant-se 
en les vistes definides en cada un així com en la API amb la que interaccionen. 

3.1 Entorn d’execució 

Les interfícies d‟usuari, com ja hem dit, s‟han realitzat a través del 
desenvolupament de dos aplicacions web. Les aplicacions web són aplicacions 
les qual el seu codi es distribueix mitjançant el protocol HTTP o HTTPS des del 
servidor fins al navegador web de l‟usuari, que és qui s‟encarrega de la 
interpretació dels recursos (codi Javascript, marcatge HTML i estils CSS, així 
com imatges i fonts afegides als documents) per a generar la interfície d‟usuari i 
gestionar els events produïts per aquest. 

El procés de càrrega d‟una pàgina web és el següent: 

 El navegador demana al servidor el marcatge HTML que descriu la 

pàgina que es vol visualitzar 

 El servidor processa la petició i retorna el marcatge HTML necessari. En 

el cas de les aplicacions web més comunes, en aquest pas el servidor 

generalment consulta els paràmetres rebuts i a partir d‟aquests genera el 

marcatge HTML adequat 

 El navegador rep el marcatge HTML i n‟interpreta el contingut. A partir 

d‟aquesta interpretació, comença a demanar la resta de recursos que 

estan inclosos en el marcatge: fitxers d‟estils, scripts, imatges... 

 Un cop tots els recursos necessaris han estat descarregats, el 

navegador genera la vista i executa el codi Javascript. 

Així doncs, en una aplicació web tradicional el navegador va enviant una petició 
per a recuperar cada vista i el servidor va generant el marcatge HTML 
necessari per a cada cas. 

Amb el creixement de les capacitats dels motors Javascript i l‟optimització 
d‟aquests, han començat a proliferar frameworks per al desenvolupament de 
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codi Javascript que permeten modificar el marcatge HTML en el mateix 
navegador sense necessitat de realitzar una petició al servidor cada cop que es 
canvia de vista dins l‟aplicació web, millorant així tant l‟experiència d‟usuari com 
la gestió dels recursos al servidor. 

En aquest sentit, les interfícies d‟usuari desenvolupades per al portal de 
desenvolupadors d‟AAAIDA s‟engloben dins les aplicacions web conegudes 
com a Single Page Application (SPA) o aplicacions de pàgina única. 

Les aplicacions de pàgina única, com ve indicat pel seu nom, són aplicacions 
web que consten d‟una sola pàgina HTML en que totes les vistes es generen 
en el navegador mitjançant codi javascript. Un cop el navegador ha descarregat 
la pàgina de l‟aplicació i els seus recursos tota la lògica de presentació 
s‟executa en el client, només comunicant-se amb el backend per a la gestió 
dels models de dades mitjançant peticions AJAX[11]. 

Amb aquesta estructura, obtenim una separació clara entre la lògica de negoci 
que treballa amb els models de dades i la lògica de presentació, que els 
presenta i gestiona l‟estat de les vistes. 

Alguns dels beneficis obtinguts d‟aquesta separació són, entre d‟altres: 

 Possibilitat de definir una API del backend genèrica, reutilitzable per 

múltiples interfícies d‟usuari. 

 Optimització del procés de distribució dels components estàtics als 

clients, permetent-ne l‟externalització mitjançant programari especialitzat 

o utilitzant un servei de CDN. 

 Abstracció dels detalls del marcatge HTML de la lògica de negoci del 

backend, permeten escollir les tecnologies més adequades per a cada 

tasca a realitzar. 

3.2 Frameworks utilitzats 

Per al desenvolupament de les interfícies d‟usuari del portal de 
desenvolupadors d‟AAAIDA hem utilitza´t el framework AngularJS[12]. Per tal 
de disposar d‟un bon entorn de desenvolupament i poder generar un paquet de 
distribució optimitza´t, hem basat l‟estructura del projecte per la proposada pel 
projecte Yeoman[13]. En aquest apartat farem un breu repàs de les principals 
característiques d‟aquest projectes així com de les extensions utilitzades en 
ells. A més, s‟ha inclòs el framework Bootstrap[14] per als estils CSS i 
FontAwesome[15] per a les icones usades en les aplicacions. 

3.2.1 Yeoman: el generador de projectes i components 

Yeoman[13] és un projecte de codi obert desenvolupat sobre Nodejs[16]. La 
seva finalitat és facilitar el desenvolupament d‟aplicacions web mitjançant un 
ecosistema de mòduls generadors de codi que permeten bastir l‟estructura de 
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projectes complets o parts d‟aquest de forma ràpida i eficient des de la línia de 
comandes. 

Un dels grans avantatges d‟utilitzar Yeoman és l‟existència d‟un gran repositori 
de generadors[17] mantinguts de forma col·lectiva. Al estar mantinguts de 
forma col·lectiva, l‟estructura de desenvolupament oferta per aquests acostuma 
a oferir una solució testejada per a la gran majoria de problemes recurrents en 
el desenvolupament d‟aplicacions del framework escollit. 

En el nostre cas, hem utilitza´t el generador d‟AngularJS mantingut pel propi 
projecte Yeoman, anomenat generator-angular[18]. Aquest component permet 
generar l‟estructura d‟una nova aplicació web utilitzant AngularJS com a base i 
oferint-nos una estructura per al desenvolupament dels diferents mòduls que 
conformaran l‟aplicació, així com un sistema per gestionar les dependències 
amb altres llibreries (Bower[19] i NPM[21]), un entorn de desenvolupament i 
construcció de paquets utilitzant Grunt[22] i el sistema de tests automatitzats 
Karma[23] i Phantomjs[24]. 

3.2.2 Nodejs i NPM: Javascript per al servidor 

Nodejs[16] és un motor de Javascript basat en el motor V8 de Google 
Chrome[25]. L‟objectiu del projecte és oferir un motor de Javascript per al seu 
ús en programes fora del món dels navegadors web. 

Una de les seves principals característiques és el seu model de programació 
basat en events i les crides no bloquejants per a totes les operacions de 
lectura/escriptura, potenciant l‟ús de callbacks per a notificar el resultat. També 
es caracteritza per treballar amb un sol fil d‟execució, posant les bases per a 
l‟escriptura de codi font prepara´t per a ser executat en múltiples instàncies 
independents. 

Nodejs ofereix a més NPM[21], un gestor de paquets per a aplicacions i 
llibreries que treballen amb ell. En el projecte d‟AAAIDA s‟usa Nodejs per a 
l‟execució de Yeoman i Grunt, ambdós instal·lats utilitzant el gestor de paquets 
NPM. 

NPM també s‟utilitza per gestionar les dependències de desenvolupament de 
cada projecte frontend. Els complements de Grunt i Karma s‟instal·len de forma 
local per a cada repositori. Es poden consultar els detalls de les dependències 
de cada projecte en el fitxer package.json situat a l‟arrel de cada repositori. 

3.2.3 Bower: El gestor de dependències Javascript 

Quan es desenvolupen projectes web amb Javascript, s‟acostumen a usar 
multitud de llibreries diferents que s‟han d‟importar de forma manual en cada 
projecte. 

Per desgràcia, la definició de l‟estàndard HTML no incorpora cap sistema per a 
gestionar les dependències del scripts usats en la pàgina web i aquestes s‟han 
de mantenir de forma manual pels desenvolupadors. 
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Un altre inconvenient del manteniment de les dependències d‟un projecte 
Javascript és la falta d‟un repositori central on obtenir versions actualitzades de 
les llibreries, fent que aquesta tasca s‟hagi de realitzar de forma manual. 
Aquest fet pot comportar la consulta de desenes de pàgines web diferents cada 
cop que es vol actualitzar les llibreries. 

Bower[19] és un projecte que soluciona aquest problema, oferint un vast 
repositori[20] de llibreries preparades per al seu ús, permeten l‟actualització 
d‟aquestes i la definició de les seves dependències de forma simple mitjançant 
la línia de comandes. 

Per a cada projecte, es pot consultar el llistat de dependències en el fitxer 
bower.json situat a l‟arrel del repositori. 

3.2.4 Grunt: L’automatitzador de tasques Javascript 

Grunt[22] és un gestor de tasques basat en Nodejs que utilitza NPM per a la 
distribució de tasques mantingudes per la comunitat. 

Durant el procés de desenvolupament web existeixen multitud de tasques a 
realitzar abans de poder generar els paquets de distribució final: compressió i 
concatenació del codi Javascript; compilació dels estils CSS si s‟usa un 
preprocessador d‟estils; generació de fitxers de tipografia per a les icones 
vectorials; compressió de les imatges per a diferents dispositius; compilació de 
plantilles HTML; execució de tests automatitzats... 

Grunt permet realtizar aquestes tasques de forma automatitzada així com oferir 
solució a la configuració i execució d‟un entorn de desenvolupament local, amb  
monitoreig de fitxers per al refresc automàtic i un servidor web per a la 
previsualització en un navegador web. 

Alguns dels complements utilitzats per al desenvolupament són: 

 grunt-angular-templates: Aquest complement de Grunt s‟encarrega de 

recopilar les plantilles d‟AngularJS definides en el projecte i generar el 

codi necessari per afegir-les a la cache de plantilles usada per 

AngularJS. 

 grunt-autoprefixer: Aquest complement analitza els fitxers d‟estils CSS i 

afegeix els prefix usats per navegadors antics en les propietats més 

noves de CSS3. 

 grunt-connect-proxy: Aquest complement és l‟encarregat d‟oferir la 

funcionalitat de proxy invers que permet connectar l‟entorn de 

desenvolupament de frontend amb un backend. 

 grunt-contrib-cssmin: Aquest complement permet la compressió dels 

fitxers CSS per a reduir-ne la mida eliminant tots els caràcters 

innecessaris. 

 grunt-contrib-htmlmin: Aquest complement permet la compressió dels 

fitxers HTML eliminant tots els caràcter innecessaris. 
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 grunt-contrib-imagemin: Aquest complement permet generar imatges 

optimitzades per a la distribució web. 

 grunt-contrib-jshint: Validació del codi Javascript utilitzant jshint[67], 

assegurant que segueix una guia d‟estils i un mínim de bones 

pràctiques. 

 grunt-contrib-uglify: Compressió i ofuscació del codi javascript, reduint 

el tamany dels fitxers finals mitjançant la substitució dels noms de les 

variables i intercanviant les expressions usades en el codi per les 

equivalents més curtes en caràcters. 

 grunt-google-cdn: Aquest complement cerca entre els fitxers importats 

els que estan disponibles a la CDN de Google i substitueix la referencia 

d‟importació entre la copia local i la copia existent a la CDN, reduint el 

tràfic en el servidor i millorant els temps de càrrega. 

 grunt-karma: Aquest complement integra l‟entorn de test Karma com a 

tasca de Grunt. 

 grunt-maven-tasks: Aquest complement permet generar i publicar 

paquets Maven. 

 grunt-ng-annotate: Assegura la correcta compilació del codi font 

angular modificant la declaració de les funcions i indicant de forma 

explicita el nom dels mòduls a importar usant la injecció de 

dependències d‟AngularJS. 

 grunt-wiredep: Afegeix la importació dels paquets instal·lats amb Bower 

a l‟index.html de forma automàtica 

3.2.5 Karma i PhantomJS: Entorn de tests automatitzats 

Karma[23] és un entorn de tests per a Javascript que ofereix una gran 
integració amb AngularJS. Permet la definició de tests unitaris per a cada un 
dels mòduls desenvolupats així com el comportament de l‟aplicació simulant el 
seu ús com si d‟un usuari es tractes gràcies a PhantomJS. 

PhantomJS[24] és un motor Webkit[26] que es pot controlar programàticament 
utilitzant Javascript, fet que permet la integració amb sistemes de test com 
Karma així com la creació de captures de pantalla per la validació visual de les 
pàgines de forma ràpida. 

Aquests dos projectes han estat inclosos en l‟entorn de desenvolupament però 
no se n‟ha desenvolupat el seu ús. 

3.2.6 Bootstrap: disseny clar i suport per a totes les plataformes 

Bootstrap[14] és un projecte open source pensat per a facilitar el 
desenvolupament d‟aplicacions web proveint controls visuals que es mostren 
correctament en tot tipus de dispositius i mides de pantalla. 
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El projecte està desenvolupat usant LESS[27] i SASS[28], dos preprocessador 
de CSS que amplien les possibilitats d‟aquest llenguatge. 

L‟ús de bootstrap ha permès reduir a pràcticament zero la feina a realitzar en 
quant a la definició d‟estils, assegurant una interfície de controls fàcilment 
identificable per l‟usuari gràcies a que segueix els estàndards dels grans actors 
de la indústria Web. 

3.2.7 FontAwesome: Icones com a tipografia 

FontAwesome[15] és un extens joc d‟icones open source optimitzat per al seu 
ús en aplicacions web. Es distribueix com un paquet CSS (també disponible per 
a LESS i SASS) i una tipografia. 

Les icones s‟insereixen a traves de classes CSS en els elements HTML on es 
volen visualitzar, modificant el contingut d‟aquests elements amb text que usa 
la tipografia distribuïda per representar les imatges. 

3.2.8 AngularJS: un framework javascript complet 

AngularJS[12] és un framework Javascript desenvolupat per Google[29] i 
publicat com a projecte open source l‟any 2010. 

A la pàgina web del projecte existeix una extensa documentació[30] per cada 
un dels seus components, així com multitud d‟enllaços a recursos per aprendre 
a utilitzar-lo mitjançant tutorials interactius[31]. 

Entre les seves principals característiques podem trobar: 

 Gran modularitat: Tots els elements usats a AngualrJS es declaren com 

a mòdul, permeten la reutilització de gran part del codi i facilitant 

l‟escriptura de tests unitaris 

  Estructura fixa  de les aplicacions: AngularJS defineix una forma clara 

de definició de mòduls, ofereix IoC[33] per a la gestió de les 

dependències i descriu un sistema clar d‟inicialització i configuració. 

 Separació clara entre lògica d‟aplicació i marcatge HTML: AngularJS 

ofereix un potent sistema de plantilles mitjançant data-binding[34], que 

abstrau els detalls d‟actualització de la DOM[35] de la lògica d‟estat dels 

models, actualitzant de forma automàtica l‟estructura de la DOM amb els 

valors de les variables Javascript i viceversa. 

A part del mòduls oferts pel projecte AngularJS, hem ampliat les seves 
capacitats mitjançant l‟ús de d‟altres mòduls open source, com el mòduls ui-
router[36] i ui-bootstrap[37] oferts per AngularUI[38] o el mòdul ng-translate[39] 
per a gestionar les traduccions per als diferents idiomes. 

També s‟ha utilitzat el component angular-swagger-ui[40] per a permetre la 
navegació a través de la API del repositori d‟AAAIDA, generant-la 
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automàticament a partir de la documentació del seu codi gràcies al projecte 
Swagger[41]. 

3.3 Instal·lació i ús de l’entorn de desenvolupament 

L‟entorn de desenvolupament conformat per aquestes eines es basa en l‟ús 
d‟una consola de comandes. Durant el desenvolupament del projecte s‟ha 
utilitzat zsh[42], però qualsevol altre consola hauria de funcionar correctament. 

Donat que tot l‟entorn es gestiona amb les eines anteriorment comentades, 
l‟editor de codi a utilitzar queda a elecció del desenvolupador. Per aquest 
projecte s‟ha utilitzat SublimeText[43], però qualsevol altre editor pot ésser 
utilitza´t. 

El primer pas per a instal·lar l‟entorn de desenvolupament és la instal·lació de 
les eines Git i Nodejs. Existeixen paquets d‟instal·lació disponibles per multitud 
de sistemes operatius a les pàgines web dels projectes. En un entorn 
GNU/Linux basat en Debian[55], aquest pas es pot realitzar amb la següent 
comanda (el paquet build-essentials serà necessari posteriorment durant la 
instal·lació de les dependències locals): 

$ sudo apt-get install git nodejs build-essentials 

Un cop hem instal·lat Git i Nodejs, podem procedir a la instal·lació dels paquets 
yeoman (yo), grunt-cli i bower: 

$ sudo npm install –g yo grunt-cli bower 

Un cop instal·lats aquests paquets, ja no ens caldran més els permisos 
d‟administrador ja que la resta de components s‟instal·len de forma local en el 
repositori de l‟aplicació web. 

El següent pas es clonar el repositori Git del projecte amb el que volem 
treballar. En el cas de la interfície d‟administració, aquest seria: 

$ git clone git@gitaid.upc.es:/guillem_salas/aaaida-admin-ui 

Un cop el repositori ha estat clonat, hem d‟accedir a ells i instal·lar les 
dependències de Bower i NPM: 

$ cd aaaida-admin-ui 

$ npm install 

$ bower install 

Un cop ha finalitzat aquest procés, ja estem llestos per arrencar l‟entorn de 
desenvolupament. En cas que la API del backend no estigues disponible en el 
host local i els ports definits en la configuració de desenvolupament, aquests 
paràmetres s‟haurien de modificar en el fitxer de configuració Gruntfile.js, 
localitzats dins la següent secció: 
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... 

connect: { 

  options: { 

  port: 9000, 

  // Change this to '0.0.0.0' to access the server from outside. 

    hostname: 'localhost', 

    livereload: 35729 

  }, 

  proxies: [{ 

    context: '/api', 

    host: 'localhost', //host on es troba la API de desenvolupament 

    port: 9080, //port 

  }], 

 liveconnect : { ... } 

... 

 

Codi font 10: Mostra del contingut del fitxer Gruntfile.js per a configurar el 
reenviament de peticions a la API de desenvolupament 

Un cop s‟han establert correctament aquest paràmetres, ja podem arrencar 
l‟entorn de desenvolupament amb la comanda: 

$ grunt serve 

Un cop l‟entorn de desenvolupament estigui prepara´t, s‟obrirà de forma 
automàtica una nova finestra del navegador per defecte mostrant la pàgina del 
projecte executat. Sino, hi podrem accedir a traves de la URL 
http://localhost:9000. 

Per a realitzar la bateria de tests, simplement hem d‟executar: 

$ grunt test 

Si volem generar el paquet compilat, només hem d‟executar la comanda grunt 
sense cap paràmetre: 

$grunt 

Aquesta comanda executarà la bateria de tests i un cop aquests hagin estat 
superats, es generarà el paquet comprimit a la carpeta dist. Aquesta carpeta 
conté tots els recursos que han d‟estar disponibles per als clients per assegurar 
el correcte funcionament de l‟aplicació. 

3.4 Estructura dels projectes de les interfícies 
d’administració 

Els components aaaida-admin-ui i aaaida-developers-ui han estat 
desenvolupats seguint la mateixa estructura i reutilitzant gran parts dels 
components desenvolupats. Les diferencies entre ambdós projectes són els 
controladors i els estats de navegació definits, així com els serveis específics 
de recuperació de dades, ja que cada un dels projectes utilitza una API diferent. 

http://localhost:9000/
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A continuació farem un repàs dels components més significatius dels dos 
projectes. 

3.4.1 Resources 

La carpeta app/reources conté els fitxers de traduccions usats per ng-translate 
per construir els textos de l‟aplicació en cada un dels idiomes disponibles. En 
aquesta carpeta existeix un fitxer JSON[43] per a cada locale1 suportada per la 
plataforma identifica per la clau de la locale. 

Aquests fitxers JSON contenen les referències als textos usats en la interfície 
juntament amb el text traduït usant l‟estàndard de traducció 
MessageFormat[44], desenvolupat per a permetre als traductor especificar 
correctament els plurals i els gèneres a utilitzar per a la gran majoria d‟idiomes 
existents2. 

3.4.2 Controladors 

Els controladors estan ubicats dins la carpeta app/scripts/controllers del 
repositori git de cada aplicació. Dins d‟aquesta carpeta els controladors s´han 
agrupats per carpetes representant les diferents seccions del portal. Tots els 
controladors incorporen la definició de l‟estat del ui-router dins del mateix fitxer, 
per facilitar la definició dels recursos que s‟han hagut de carregar per a mostrar 
la interfície. 

Les úniques excepcions a aquest patró són els controladors comuns definits 
dins la carpeta modal, on es defineixen els usats per a mostrar finestres 
emergents genèriques. 

Les views dels controladors estan ubicades a la carpeta app/views del 
projecte, dins la mateixa ruta relativa que aquest. 

3.4.3 Directives 

Les directives estan definides dins la carpeta app/scripts/directives. En cas 
que alguna de les directives utilitzes alguna plantilla, aquesta estaria situada a 
la carpeta app/views/directives, utilitzant el mateix nom que el fitxer Javascript 
que conté la directiva. 

Per a facilitar el desenvolupament dels components visuals, s‟han utilitza´t 
algunes directives per evitar les repeticions de codi HTML i per afegir algunes 
funcionalitats extres. 

                                            

1
 Locale s‟utilitza per a referir-se a l‟idioma més la configuració regional d‟aquest. Per a més 

informació podeu consultar [63] 

2
 La tasca de traducció de textos pot esdevenir especialment complicada per problemes 

aparentment trivials, com molt be explica l‟article [64] 
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a-disabled 

Aquesta directiva aplicada a un element <a/> permet bloquejar totes les 
accions vinculades al element, tant de les funcions definides amb l‟atribut ng-
click com el comportament per defecte del l‟element. El seu funcionament és 
anàleg a la directiva ng-disabled, però per a elements àncora. 

 

<a ui-sref=”nav.applications.edit.overview({ id : app._id})” 

 a-disabled=”!app.model.enabled” 

 translate=”commons_edit”></a> 

 

Codi font 11: Exemple d‟ús de la directiva a-disabled 

auto-focus 

Aquesta directiva força el focus a un control <input/> un cop la vista d‟un 
controlador ha estat renderitzada. 

 

<input type=”text” 

 class=”form-control” 

 auto-focus 

 ng-model=”app.editView.name”/> 

 

Codi font 12: Exemple d‟ús de la directiva auto-focus 

category-select 

Aquesta directiva inserta un selector de categoria d‟entre les categories 
existents al portal. 

 

<category-select model=”app.editView.category”> 

 </category-select> 

 

Codi font 13: Exemple d‟ús de la directiva category-select 

gzzz-icon 

Aquesta directva permet la inserció ràpida d‟una icona del paquet d‟icones 
FontAwesome, acompanyada (si s‟especifica) d‟un text explicatiu que s‟usarà 
com a tooltip. En cas que s‟accedeixi al portal amb un dispositiu de lectura de 
pantalla, aquest text substituirà la icona. El text, a més, serà usat com a clau de 
traducció. Si no s‟especifica cap text, la icona no serà visible per als dispositius 
de lectura de pantalla. 

 

<gzzz-icon icon=”trash” 

 text=”commons_delete”></gzzz-icon> 

 

Codi font 14: Exemple d‟ús de la directiva gzzz-icon 
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language-select 

Aquesta directiva afegeix un selector d‟idioma de l‟aplicació. El canvi d‟idioma 
s‟aplicarà de forma automàtica a menys que es deshabiliti aquesta funcionalitat 
amb el paràmetre no-apply. Addicionalment, es pot especificar un paràmetre 
model en el que s‟emmagatzemarà la locale seleccionada. 

 

<language-select model=”account.editView.locale” 

 no-apply></language-select> 

 

Codi font 15: Exemple d‟ús de la directiva language-select 

language-select-dropdown 

Aquesta directiva és igual a l‟anterior, només modificant el marcatge HTML 
generat per a que la presentació del selector de llenguatge aparegui en un 
menú desplegable que es pugui mostrar correctament a les barres de 
navegació de l‟aplicació. 

ui-field-* 

Aquest conjunt de directives estan pensades per al seu ús dins de formularis, 
facilitant-ne la seva construcció. Totes elles insereixen un camp input juntament 
amb la label que el descriu. Els tipus acceptats són: 

 text: camp de text simple 

 description: àrea de text 

 select: selecció d‟un llistat 

 url: camp de text amb validació de URL 

 email: camp de text amb validació d‟email 

 password: camp de password 

Aquest controls, si estan dins d‟un formulari, realitzen la validació del camp 
seguint les opcions ofertes per AngularJS i mostren un missatge d‟error usant 
ng-messages. A més, aquests missatges d‟error són traduïts automàticament 
usant ng-translate. 

 

<ui-field-description 

 ng-repeat="locale in locales" 

 id="users_edit_profile_description_{{locale.key}}" 

 label="users_profile_description" 

 label-options="locale" 

 placeholder=”users_profile_description_placeholder” 

 placeholder-options=”locale” 

 model="profile.editView.description[locale.key]"></ui-field-description> 

 

Codi font 16: Exemple d‟ús de la directiva ui-field-description 
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3.4.4 Serveis 

Els serveis d‟AngularJS cobreixen una gran varietat de funcionalitats, ja que tan 
poden ésser utilitzats per definir capes de lògica de negoci com per a definir 
classes bàsiques o configuracions usades en la resta de mòduls de l‟aplicació. 

En aquest sentit, s‟han desenvolupat algunes classes pròpies per a gestionar el 
treball amb els models de dades així com per a facilitar tasques comunes com 
mostrar una finestra emergent de confirmació o administrar el llenguatge actiu. 

modal-confirm i modal-alert 

Aquests dos serveis ofereixen la possibilitat de mostrar una finestra emergent 
per a mostrar missatges de confirmació/informació a l‟usuari. Utilitzen com a 
base el component de $modal proveït per ui-bootstrap. 

Un exemple del seu ús seria: 

 

angular.module(„aaaidaAdminUi‟) 

 .controller(„EditGreetingCtrl‟, function($scope, modalConfirm, greeting) { 

  $scope.greeting = greeting; 

 

  function success() { 

   //change accepted, apply using model actions 

   greeting.save(); 

  } 

 

  function reject() { 

   //change rejected, restore original values 

   greeting.reset(); 

  } 

   

  var modalOptions = { 

   title : ‟greeting_confirm_title‟, 

   titleOptions: greeting.model, 

   text: 'greeting_confirm_text', 

   textOptions: { modified: greeting.editView, original: greeting.model }, 

   buttonType: 'warning', 

   acceptButton: 'commons_accept' 

  }; 

  $scope.confirm = function() { 

   modalConfirm(modalOptions).result.then(success,reject); 

  }; 

}); 

 

Codi font 17: Exemple d‟ús del servei modalConfirm 

locale-service i locale-config 

Aquests dos serveis proveeixen els controls d‟idioma de la interfície. El locale-
config estableix la configuració de les locales i el seu nom a mostrar en tots els 
casos (els nom de les locales no es tradueix). 

El servei locale-service ofereix la API necessària per a recuperar els idiomes 
disponibles a l‟aplicació, l‟idioma actual i la possibilitat de canviar-lo 
programàticament. 
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base-collection, base-service, base-model i list-view 

Aquests 4 serveis són usat per a gestionar els models de dades i proveir 
estructures usades en els controladors específics de cada model. 

 BaseCollection: Estableix la classe bàsica per interaccionar amb les 

col·leccions de models definides a la API del backend d‟AAAIDA. Ofereix 

les operacions bàsiques com crear, llistar, editar, habilitar, deshabilitar o 

executar una acció personalitzada pel nom d‟aquesta. 

 BaseModel: Estableix la classe bàsica per a gestionar una entitat. Conté 

una instància del model de dades amb la copia exacta existent en el 

backend i una vista d‟edició per a utilitzar en els formularis. Ofereix tots 

els mètodes de la BaseCollection relacionada utilitzant el model com a 

paràmetre. 

 BaseService: Classe bàsica per a definir les API de treball amb les 

entitats del backend. Permet les operacions de llistat de la 

BaseCollection, assegurant que es retorna sempre el resultat encapsulat 

en un BaseModel. A més, assegura que totes les instàncies de 

BaseModel són úniques mitjançant un sistema de cache. 

 ListView: Aquesta classe genera un llistat amb totes les entitats 

existents del tipus definit, mantenint la col·lecció completa sincronitzada 

amb el backend. 
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CAPÍTOL 4. EL BACKEND: CAPES D’ACCÉS, LÒGICA 

DE NEGOCI I CONTROLADORS 

Un cop definides les tecnologies usades per al desenvolupament del frontend, 
en aquest capítol tractarem les tecnologies usades per al desenvolupament de 
la part de servidor, englobant les capes d‟accés, lògica de negoci i capa de 
controladors. En aquest capítol també descriurem les bases de dades 
utilitzades i els components externs amb els que s‟interacciona.  

4.1 Bases de dades i persistència de models 

Per a la persistència dels models de les entitats s‟han usat dues bases de 
dades per optimitzar els resultats obtinguts. Tots els models de dades de les 
entitats existents s‟emmagatzemen en una base de dades MongoDB[45] a 
excepció de les IndexedAppliaction, que s‟emmagatzemen en un índex 
d‟Apache Solr[56] per a oferir millors resultats per a les cerques en el portal 
públic de desenvolupadors. 

A continuació fem una breu descripció d‟aquestes bases de dades. 

4.1.1 MongoDB 

MongoDB[45] és una base dades open source orientada a objectes englobada 
en les bases de dades NoSQL[46]. Ofereix un alt rendiment i escalabilitat, 
permetent l‟emmagatzematge de documents JSON arbitraris agrupats per 
col·leccions.  

Utilitza un sistema de cerca basat en plantilles JSON, així com actualitzacions 
parcials dels documents i processament de dades utilitzant tecnologies 
MapReduce[47]. 

4.1.2 Apache Solr 

Apache Solr[56] és un índex de documents escrit en Java. Està dissenyat per 
ser escalable i tolerant a errors i ofereix una gran velocitat en  l‟obtenció de 
resultats. 

A diferencia d‟altres mètodes de cerca, Solr ofereix sistemes de cerca avançat 
sobre textos complets en múltiples idiomes, ordenació de resultats per 
puntuació, ressaltat del text trobat, navegació facetada, suport per multitud de 
formats de documents (Word, PDF...) entre altres funcionalitats. 

Al igual que MongoDB, Solr ofereix suport per a l‟emmagatzemament de 
documents sense un esquema predefinit, permetent definir el tipus de camp de 
dades a partir del sufix del nom de cada camp. 
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Aquest component ha estat utilitzat per millorar la cerca en la interfície pública, 
reduint així la càrrega de peticions rebuda per MongoDB i l‟entorn usat pels 
usuaris autenticats. 

4.2 Vert.x: El framework per al desenvolupament 
d’aplicacions distribuïdes 

Vert.x[8] és un framework per al desenvolupament d‟aplicacions altament 
distribuïdes que s‟executa sobre la màquina virtual de Java[57]. Diem que 
s‟executa sobre la màquina virtual de Java perquè a diferencia de la gran 
majoria dels frameworks per al desenvolupament d‟aplicacions, Vert.x no està 
lligat a un llenguatge de programació concret, sinó que per la seva arquitectura 
permet la convivència de mòduls escrits en diferents llenguatges. 

A més, la base del seu disseny és el desenvolupament d‟aplicacions 
distribuïdes que permetin l‟escalabilitat i l‟extensibilitat de la plataforma amb la 
introducció de nous nodes al conjunt o definint noves funcionalitats sense la 
necessitat d‟alterar (ni aturar) els ja existents. 

Una forma de descriure l‟entorn ofert per Vert.x seria el d‟un gran bus d‟events, 
on cada mòdul (verticle en la nomenclatura del framework) s‟estaria executant 
de forma paral·lela en un número variable de instàncies. 

Cada un d‟aquest verticles és comunica amb la resta a través de missatges 
enviats pel bus d‟events. Un verticle pot escoltar events a una adreça del bus, 
rebent un únic paràmetre en forma d‟objecte JSON. Un cop ha processat el 
missatge, pot retornar la resposta al verticle que li ha enviat o reenviar-lo a una 
o més adreces per a continuar el processament d‟aquest. 

Els verticles poden estar escrits en qualsevol dels llenguatges suportats per 
Vert.x: Java, Scala, Cloujure, Python, PHP, Javascript, Ruby... Vert.x suporta 
virtualment qualsevol llenguatge que es pugui executar sobre la màquina virtual 
de Java. 

Aquesta flexibilitat permet utilitzar el llenguatge més adequat per al 
desenvolupament de cada etapa del processat de les dades, ampliant 
l‟ecosistema de llibreries disponibles a totes les disponibles per a cada 
llenguatge suportat. 

Vert.x ofereix a més un conjunt bàsic de classes disponibles en tots els 
llenguatges per a realitzar operacions de entrada/sortida de forma no 
bloquejan. Entre aquestes classes es troben les necessàries per a la 
manipulació de fitxers, l‟obertura de sockets TCP/SSL, peticions HTTP, 
consultes DNS... Podeu consultar tota la informació a la documentació del 
projecte [8]. 

Per augmentar la flexibilitat del sistema, els verticles és poden desplegar o 
retirar de forma programàtica, i el mateix Framework s‟encarrega de la seva 
instal·lació recuperant els paquets mitjançant Maven o Bintray[58]. 
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4.3 Estructura d’un Verticle 

Un Verticle és un mòdul de Vert.x en el que es defineixen una part de les 
funcionalitats necessàries per al funcionament de la plataforma. 

Per a facilitar la gestió i la distribució d‟aquest, hem utilitza´t l‟arquetip 
maven[59] ofert pel mateix projecte Vert.x. Per inicialitzar un nou projecte, s‟ha 
d‟executar: 

$ mvn archetype:generate -Dfilter=io.vertx 

Durant el procés de creació se‟ns demanaran els detalls del paquet que es 
crearà: 

 groupId: Id del grup al que pertany. En aquest projecte hem usat 

com.aaaida 

 artifactId: Identificador del paquet 

 version: Número de versió. Per convenció i compatibilitat amb maven, 

les versions de desenvolupament s‟indiquen amb el sufix –SNAPSHOT, 

que es retira un cop es realitza una release. 

Un cop finalitza´t aquest procés tenim l‟estructura de mòdul necessari per 
començar el desenvolupament en qualsevol dels llenguatges suportats per 
Vert.x, amb les tasques maven necessàries per a la seva instal·lació en local, la 
distribució en els repositori configurats en les preferències del usuari i 
l‟execució dels tests del mòdul utilitzant l‟entorn de test de Vert.x. 

En el cas del mòduls desenvolupats per AAAIDA, només s‟han mantingut els 
recursos necessàries per al desenvolupament de mòduls en Javascript, situats 
a la carpeta src/main/resources, src/test/resources i les classes Java 
necessàries a l‟execució dels tests. 

La informació sobre el nom i la versió del verticle es defineix en el fitxer 
pom.xml situat a l‟arrel del projecte, mentre que la informació sobre com 
s‟executa el verticle i les seves dependències es defineix en el fitxer 
src/main/resources/mod.json 

4.4 Verticles del projecte AAAIDA 

En aquesta secció explicarem els Verticles usats en el projecte AAAIDA, 
detallant-ne el funcionament dels que s‟hagin desenvolupat durant el projecte. 

4.4.1 El verticle de recursos comuns: mod-aaaida-utils 

Aquest mòdul no conté cap fitxer d‟execució i està conformat pels recursos 
compartits per la resta de mòduls. Ofereix el conjunt de llibreries Javascript 
usades per a escriure el codi de l‟aplicació. 
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Per tal de simplificar el codi i augmentar-ne la mantenibilitat s‟han usat un 
conjunt de llibreries agrupades en aquest mòdul. Algunes llibreries són llibreries 
ja existents i d‟altres han estat desenvolupades per al seu ús en aquest 
projecte. 

Llibreries incloses 

Per al desenvolupament del projecte s‟han inclòs algunes llibreries Javascript 
per millorar la qualitat del codi o per acomplir funcionalitats concretes.  

Les llibreries incloses per a realitzar funcions concretes són: 

 Handlebars.js[48]: Handlebars és un motor de plantilles Javascript usat 

en la preparació dels correus electrònics de contacte amb els usuaris. 

Una de les seves característiques és la impossibilitat d‟introduir lògica 

en les plantilles, fet que fa d‟ella una elecció apropiada per a processar 

les plantilles introduïdes pels administradors des de la interfície 

d‟administració. 

 Math.uuid.js[49]: És una llibreria per a la generació de UUIDs i 

identificadors aleatoris de diferents longituds. 

 sha256.js[50]: Implementació Javascript de la funció de hash SHA256 

 Nonsense.js[51]: Generador de dades de test. Permet la generació de 

noms, correus, dominis i textos amb aparença real. És usat per a 

generar el contingut de mostra utilitza´t durant el desenvolupament de 

l‟aplicació. 

A part d‟aquestes llibreries usades per a la realització de tasques concretes, 
s‟han inclòs les llibreries Lodash[52] i When.js[53] per a permetre la definició 
dels mòduls usant programació funcional3, assegurant així una major 
escalabilitat de la plataforma al no usar variables mutables i assegurant el seu 
funcionament en entorns concurrents com Vert.x. 

Lodash: Llibreria d’utilitats per a programació funcional en Javascript 

La llibreria Lodash[52] és una llibreria d‟utilitats pensada per a la manipulació 
d‟objectes i col·leccions Javascript utilitzant un enfocament de programació 
funcional. 

Per exemple, suposem que tenim una col·lecció d‟objectes data, de la qual en 
volem extreure els noms del que estan actius. 

Utilitzant programació no funcional, la forma habitual de resoldre aquest 
problema seria: 

                                            

3
 Per a més informació sobre programació funcional amb Javascript, podeu consultar [61] 
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function getNames(data) { 

 var names = []; 

 if (!data) { 

  return names; 

 }  

 for (var i=0; i< data.length; i++) { 

  if (data[i].enabled === true) 

   names.push(data[i].name); 

 } 

 return names; 

} 

 

Codi font 18: Exemple d‟extracció de valors d‟una col·lecció d‟objectes en 
Javascript pla 

Si utilitzem una aproximació funcional amb Lodash, la mateix funció quedaria 
definida per: 

 

var _ = require(“libs/lodash”); 

 

function getNames(data) { 

 return _.chain(data).filter(“enabled”,true).pluck(“name”).value(); 

} 

 

Codi font 19: Extracció de valors d‟una col·lecció d‟objectes amb Lodash 

Obtenint una notació molt més compacte i llegible que l‟anterior, introduint-nos 
a més la possibilitat de processar cada una de les parts del procés en entorns 
separats. 

when.js: Programació basada en promeses 

When.js[53] és una llibreria per a la gestió d‟operacions asíncrones mitjançant 
promeses[62]. L‟ús del patró de programació de promeses ens permet 
desenvolupar un codi molt més funcional i llegible que el patró definit per 
callbacks. 

Per exemple, la API Javascript oferta per Vert.x basa la gestió d‟events en l‟ús 
de funcions callback que són executades un cop l‟operació ha finalitzada. Així, 
suposem que per a completar una operació hem d‟utitlizar les funcionalitats 
ofertes a dos adreces del bus diferents. Aquesta operació mitjançant callback 
quedaria escrita de la següent manera: 
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eb.send(“some.address”, obj, function(data) { 

 if (data.status === “ok”) { 

  data.name = “changed”; 

  data.count++; 

  eb.send(“other.address”, data, function(res) { 

   if (res.status === “ok”) { 

    log.info(“success”, res); 

   } else { 

    log.warn(“invalid response”, res); 

   } 

   reply(res); 

  }); 

 } else { 

  log.warn(“invalid response”,data);   

 } 

}); 

 

Codi font 20: Exemple d‟interacció amb el bus d‟events de Vert.x usant 
callbacks 

Amb l‟ús de promeses, la mateixa funció seria escrita com a: 

 

eb.send(“some.address”, obj) 

 .then(function(data) { 

  data.name = “changed”; 

  data.count++; 

  return eb.send(“other.address”,data); 

 }) 

 .then(function(res) { 

  log.info(“success”, res); 

 }) 

 .otherwise(function(err) { 

  log.warn(“invalid response”, err); 

 }); 

 

Codi font 21: Exemple d‟ús del bus d‟events de Vert.x utilitzant promeses 

Permeten el reus de funcions de modificació sense perdre el context de 
l‟execució i obtenint un codi final en la que la seqüència natural de lectura 
s‟aproxima molt més a la real. 

La idea de l‟ús de promeses es permetre la definició d‟una seqüencia de 
modificacions que poden retornar un resultat o una promesa. Si es retorna un 
resultat, s‟executa la següent funció. Si es retorna una promesa, la seqüencia 
deixa d‟executar-se fins a que la promesa es resol. Si la promesa es resol de 
forma positiva, el seu resultat es traspassa a la següent funció. Si falla, 
s‟executa la funció otherwise que captura els errors produïts durant la 
seqüencia de processat. La funció otherwise també captura les excepcions i 
errors que es puguin haver produït en el codi, assegurant així l‟obtenció d‟un 
resultat (encara que insatisfactori). 
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Components propis 

Dins del mòdul d‟utilitats, s‟han desenvolupat algunes llibreries per a facilitar el 
codi del mòduls d‟AAAIDA 

utils/is.js 

is.js és la llibreria utilitzada per a la validació de dades. Permet validar el tipus i 
el format del valor passat com a paràmetre i s‟utilitza en els validacions de les 
dades rebudes per part de l‟usuari. 

Un exemple d‟ús seria: 

 

var is = require(“utils/is”); 

 

function validate(obj) { 

 if (! is.object(obj) ) { 

  return “obj must be an object”; 

 } 

 if (! is._id(obj._id) ) { 

  return “obj._id must be a valid _id”; 

 } 

 if (! is.string(obj.name) { 

  return “obj.name must be a non empty string” 

 } 

} 

 

Codi font 22: Exemple d‟ús de la llibreria is.js 

La utilitat is permet la comprovació dels següents tipus de dades: string, bool, 
string_key, object, array, _id, uuid, undefined, positive, url, locale, token, 
password, date i email. 

utils/mongo-collection.js 

Per tal de treballar amb la base de dades MongoDB i simplificar les crides al 
mòdul de connexió amb ella, s‟ha definit la funció MongoCollection que 
s‟encarrega de simplificar les operacions comunes sobre els models d‟AAAIDA 
emmagatzemats a una col·lecció. Un cop instanciada, permet executar les 
funcions més comunes enviant el missatge corresponent al mòdul de 
persistència i retornant el resultat en forma de promesa. 

Un exemple d‟ús es pot veure en l‟exemple de codi font 23 situat a la pàgina 
següent: 
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var MongoCollection = require(“utils/mongo-collection”); 

 

var applications = new MongoCollection(“applications”,”vertx.mongopersistor”); 

 

var matcher = { id: “magram_amet_35” }; 

var update = { $set: { enabled: true } }; 

//indiquem amb les opcions els camps a recuperar 

var options = { keys: [“enabled”] }; 

applications.update(matcher, update, options) 

 .then(function(app) { 

  //el camp _id sempre es retorna en totes les crides 

  log.info(“Application updated, _id=”+app._id+” enabled=”+app.enabled); 

 }) 

 .otherwise(function(err) { 

  if (err === “document not found”) { 

   log.warn(“Application does not exists”); 

  } else { 

   log.error(“Error while connection with mongodb”, err); 

  } 

 }): 

 

Codi font 23: Exemple d‟ús de la funció MongoCollection 

utils/collection-controller.js 

La funció CollectionController utilitza la classe MongoCollection i n‟ofereix una 
nova API simplificant les operacions sobre els models, permeten guardar-ne els 
camps sense haver de definir el paràmetre de cerca ni entrar en els detalls de 
les operacions d‟actualització d‟aquests. 

Es pot veure un exemple del seu ús en el Codi font 24, situat a la pàgina 
següent. 
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var CollectionController = require("utils/collection-controller"); 

var controllerOptions = { 

 collection: 'applications', 

 persistor: config.persistor, 

 modelName: 'application', 

 prefix: config.prefix, 

 searchFields:['name','id','_id','author_name','credentials.id','website'] 

}; 

var applications = new CollectionController(controllerOptions); 

 

function attachCredentials(app) {...} 

 

var app = {... name: “Some App” ...}; 

 

//crea una aplicació, afegeix les credencials i guarda-les a base de dades  

applications.create(app) 

 .then(attachCredentials) 

 .then(applications.update) 

 .then(function(app) { 

  log.info(“Application created and crenditals stored on database”, app); 

 }); 

 

// Exemple d‟us de la cerca: buscar applicaions continguin “Some” 

// en algun dels camps llistat en l‟opció searchFields.  

// A més, volem que ens retorni els resultats de la pàgina 2, 

// assumint 5 resultats per pàgina: 

applications.search({ query: “Some” }, { page: 2, limit: 5 }) 

 .then(function(response) { 

  log.info(“Recovered ” +  

   response.results.length + 

   ” from a total of “ + 

   response.count); 

 }); 

 

Codi font 24: Exemple d‟ús de la funció CollectionController 

utils/crypto.js 

El mòdul crypto ofereix les funcions criptogràfiques usades en el backend des 
d‟un únic punt amb una API simplificada. Aquest component ofereix els 
mètodes per a generar tokens, identificadors aleatoris, establiment i verificació 
de contrasenyes així com la funció de hash usada en la plataforma. 

Un exemple del seu ús es pot veure en el codi font 25, situat a la pàgina 
següent. 



44 Creació d‟un portal de desenvolupadors per AAAIDA amb Vert.x i AngularJS 

 

var crypto = require(“utils/crypto”); 

 

//generació d‟un UUIDv4 

var id = crypto.uuid(); 

 

//SHA256 d‟un text 

var hashText = crypto.hash(“some text”); 

 

//Obtenció d‟un salt aleatori 

var salt = crypto.salt(); 

 

//Obteció d‟un token aleatori 

var token = crypto.token(); 

 

//establiment i comprovació de contrasenya d‟un model 

var model = {}; 

crypto.set_password(model, “p4ssw0rd”); 

 

var isValid = crypto.check_password(model, “p4ssw0rd”); 

 

Codi font 25: Exemple d‟ús de la llibreria crypto.js 

http/route-matcher.js 

El funció route-matcher ofereix una API simplificada per al registre de gestors 
de rutes a utilitzar per atendre a peticions HTTP. La funció admet dos 
paràmetres, la configuració i l‟objecte de definició de rutes. 

La configuració conté l‟adreça del controlador d‟esdeveniments on comprovar la 
validesa de les sessions i el camí arrel on atendre les peticions. 

L‟objecte de definició de rutes estableix per a cada ruta els mètodes HTTP 
acceptats i la funció que ha d‟utilitzar-se per atendre la petició. Addicionalment 
es pot definir una funció de post-processat per alterar les capçaleres de la 
resposta així com indicar si la ruta requereix d‟una sessió activa i dels rols 
acceptats per aquesta. 

La definició del camí de la ruta es realitza mitjançant les claus de l‟objecte, 
seguint el mateix format que el usat per la classe RouteMatcher de Vert.x. Per 
a cada camí definit, es defineix un objecte nou on les claus identifiquen el 
mètode de la petició i el seu valor és un objecte amb els paràmetres de la ruta. 

Les rutes configurades amb route-matcher ofereixen API una que només 
treballa amb fitxers JSON: Tots els resultats són retornats en aquest format i tot 
el contingut rebut en les peticions POST i PUT ha de ser formatat amb el 
mateix. 

Podem veure un exemple d‟ús en el codi font 26. 
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var config = { 

 basePath: “/api/”, 

 authentication : { 

  sessions: “aaaida.authentication.sessions” 

 }, 

 ssl: false 

}; 

var send = require(“utils/event-bus-send”); 

var webServer = require(“http/web-server”); 

var routeMatcher = require(“http/route-matcher”); 

var routes = { 

 “models” : { 

  get : { 

   process: function(req) { 

    var params = req.params(); 

    var message = { 

     action: “search”, 

     page: params.get(“page”), 

     limit: params.get(“limit”), 

     query: params.get(“query”) 

    }; 

    return send(“models.manager”,message); 

  }, 

  post : { 

   session: true, 

   process: function(req, session) { 

    var message = { 

     action: “create”, 

     model: req.jsonBody 

    }; 

    message.model._owner = session.account._id; 

    return send(“models.manager”,message); 

   } 

  } 

 }, 

 “models/:id” : { 

  delete: { 

   session: true, 

   role: [“admin”], 

   process: function(req) { 

    return send(“models.manager”, { 

     action: “remove”, 

     _id: re.params().get(“id”) 

    }); 

   } 

  } 

 } 

}; 

 

webServer.routeMatcher(routeMatcher(config, routes)) 

 

Codi font 26: Exemple d‟ús del component route-matcher 

4.4.2 Verticles de la capa d’accés 

La capa d‟accés del backend del portal de desenvolupadors està conformada 
per dos verticles: mod-aaaida-admin-api i mod-aaaida-developers-api. 

Aquests dos verticles són els encarregats d‟escoltar les peticions HTTP dels 
clients, validar-ne la sessió en cas necessari, reenviar els paràmetres de la 
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petició als controladors d‟esdeveniments corresponents i retornar el resultat al 
client. 

A diferència de la resta de verticles de la plataforma, els components de la API 
HTTP només permeten l‟execució d‟una única instància per cada node que 
conforma el bus d‟events. Això és degut a que el port on es reben les peticions 
només pot ser usats per un sol fil d‟execució.  

Els dos components inicialitzen el llistat de rutes utilitzant el component route-
matcher i la única funció realitzada en els gestors de ruta és la de donar forma 
als missatges reenviat a la resta de components, assegurant una gran velocitat 
de processament i garantint el correcte funcionament d‟aquests en entorn 
concurrents. 

mod-aaaida-admin-api 

El mòdul mod-aaaida-admin-api és l‟encarregat de gestionar les peticions 
enviades a la API administrativa del portal. 

Utilitza els fitxers de ruta definits dins la carpeta routes del mòdul per a 
inicialitzar un el servidor web utilitzant la utilitat route-matcher. 

Tots els gestor de rutes de la API administrativa requereixen d‟una sessió d‟un 
usuari administrador. L‟única ruta accessible sense sessió d‟administració és la 
petició de d‟autenticació d‟usuari. 

mod-aaaida-developers-api 

El mòdul mod-aaaida-developers-api és l‟encarregat de gestionar les peticions 
enviades a la API pública i de desenvolupadors del portal. 

Al igual que el mòdul d‟administració, utilitza  la utilitat de route-matcher per a 
escolar les peticions HTTP amb les rutes definides a la carpeta routes. 

Aquest mòdul, a més de les rutes definies per a la interacció amb la capa de la 
lògica de negoci, també afegeix un gestor de ruta per a realitzar la funció de 
proxy invers i connectar amb la API de documentació d‟AAAIDA, permeten així 
a la interfície pública recuperar les dades des d‟un mateix domini i permeten 
ajustar els paràmetres de les peticions enviades a través de l‟explorador de la 
API en el backend. 

4.4.3 Verticles de la capa de negoci 

La capa de la lògica de negoci del portal de desenvolupadors està composada 
per quatre verticles: mod-aaaida-models, mod-aaaida-authentication-api, mod-
aaaida-search-index i mod-aaaida-site-core. 

Aquests verticles són els encarregats de gestionar i validar les peticions 
rebudes a través de la base de dades i reenviar-les als verticles de la capa de 
controladors. 
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mod-aaaida-authentication-api 

El mòdul mod-aaaida-authenticacion-api és el verticle que conté tota la lògica 
d‟administració d‟Account i Session. 

Aquest verticle escolta les peticions enviades a les adreces assignades a 
aquests models (per defecte, “aaaida.authentication.account” i 
“aaaida.authentication.session”)  i realitza les operacions indicades utilitzant el 
controlador de la base de dades MongoDB (per defecte, “vertx.mongopersitor”) 
per a recuperar les dades dels models i actualitzar-les. 

mod-aaaida-models 

El mòdul mod-aaaida-models és el verticle que conté tota la lògica 
d‟administració de Profile, Application, Category i Platform. 

Aquest mòdul escolta les peticions enviades a les adreces de cada model 
(“aaaida.profiles”, “aaaida.applications”, “aaaida.categories” i 
“aaaida.platforms”) i realitza les operacions indicades. 

Aquest verticle es comunica amb el controlador de MongoDB per a la 
persistència dels models de dades, amb el verticle de la lògica de negoci mod-
aaaida-search-index per a gestionar la sincronització de l‟índex de cerca i amb 
el controlador mod-aaaida-credentials-api per a la gestió de les credencials de 
les aplicacions. 

mod-aaaida-site-core 

El mòdul mod-aaaida-site-core és el verticle que s‟encarrega de gestionar la 
lògica de Page i EmailTemplate. A més, en el cas de les plantilles de correu, 
també conté la lògica per  renderitzar-les i enviar el correu al destinatari 
mitjançant el controlador de correu electrònic (per defecte, “vertx.mailer”). 

mod-aaaida-search-index 

El mòdul mod-aaaida-search-index és el verticle que s‟encarrega gestionar les 
entitats IndexedApplication emmagatzemades en l‟índex de cerca Apache Solr 
mitjançant el mòdul de la capa de controladors (per defecte, “gzzz.solrindexer”). 

4.4.4 Verticles de la capa de controladors 

La capa de controladors engloba els verticles que gestionen la comunicació 
amb els elements de la plataforma que no estan inclosos en el bus d‟events 
ofert per Vert.x. El portal de desenvolupadors té quatre verticles a la capa de 
controladors: mod-mongo-persistor, mod-mailer, mod-aaaida-credentials-api i  
mod-solr-indexer. 

mod-aaaida-credentials-api 

El mòdul mod-aaaida-credentials-api és el verticle encarregat de gestionar les 
comunicacions amb la API d‟AAAIDA per obtenir les credencials d‟accés per a 
les aplicacions. 

Aquest mòdul escolta a l‟adreça definida a la configuració i reenvia les peticions 
rebudes a l‟API de creació de credencials d‟aplicacions d‟AAAIDA. 
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En la implementació actual, les credencials són creades per aquest mòdul 
usant la utilitat crypto i s‟envien al DataStore d‟AAAIDA mitjançant peticions 
HTTP. 

mod-solr-indexer 

El mòdul mod-solr-indexer[54] s‟encarrega de gestionar les comunicacions amb 
una instància d‟Apache Solr. Aquest mòdul ha estat desenvolupat com a 
projecte open source publicat a GitHub[60], ja que a seva funcionalitat pot 
ésser fàcilment reutilitzada en d‟altres projectes que utilitzin Vert.x i Solr. 

Aquest mòdul s‟encarrega de reenviar les peticions rebudes a través del bus 
d‟events de Vert.x a la instància d‟Apache Solr, adaptant-ne el format i utilitzant 
peticions HTTP per a contactar amb ella. 

mod-mongo-persistor 

El mòdul mod-mongo-persistor és l‟encarregat de gestionar la comunicació amb 
la base de dades MongoDB. Aquest verticle forma part del framework ofert per 
Vert.x i està desenvolupat en Java. 

El mòdul rep les comandes a executar a l‟adreça configurada (per defecte, 
“vertx.mongopersistor”) i les envia a la base de dades. Un cop ha rebut els 
resultats, aquests són retornats al emissor del missatge. 

mod-mailer 

El mòdul mod-mailer és el verticle encarregat de gestionar la comunicació amb 
el servidor SMTP usat per enviar els correus electrònics. Aquest verticle també 
pertany al framework Vert.x i, igual que en el cas anterior, està desenvolupat en 
Java. 

4.4.5 El verticle de l’entorn de test: mod-aaaida-test-env 

Per tal de facilitar la tasca de desenvolupament, s‟ha creat un verticle pensa´t 
per coordinar la posada en marxa d‟una instància del backend  del portal de 
desenvolupadors amb una comanda ràpida. 

Aquest verticle coordina el desplegament de la resta de verticles del projecte, 
coordinant-ne la seva inicialització. Per defecte, arranca cada dos instàncies de 
cada un dels verticles, a excepció dels verticles de la capa d‟accés, que només 
es possible executar-ne un a cada node. 

Addicionalment, és pot indicar al mòdul que realitzi una eliminació de la base 
de dades utilitzada i la carregui amb contingut de mostra generat amb la 
llibreria Nonsense.js 

4.5 Distribució i execució del backend 

Per tal de poder executar el backend, primer hem de d‟explicar el seu procés 
de distribució, ja que Vert.x descarrega el codi dels mòduls de forma 
automàtica utilitzant Maven o Bintray. 
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4.5.1 Distribució dels verticles 

Els verticles es distribueixen mitjançant maven, el gestor de projectes de 
software usa´t per Vert.x. 

Per a instal·lar un verticle de forma local, n‟hi ha prou amb executar: 

$ mvn clean install 

Am aquesta comanda s‟executaran els testos definits i es generarà el paquet 
amb el codi del verticle, que serà instal·la´t al repositori local. 

Si volem distribuir el paquet a un repositori remot, ho podem fer amb la 
comanda 

$ mvn deploy 

Que executarà els tests, crearà el paquet, l‟instal·larà al repositori local i tot 
seguit l‟intentarà pujar al repositori Maven configurat en les preferències del 
usuari. 

4.5.2  Execució de l’entorn de desenvolupament 

Per tal de poder executar l‟entorn de desenvolupament, es necessari que tots 
els verticles estiguin disponibles en el repositori local de Maven o en algun dels 
repositoris remots. 

Un cop hem acomplert aquesta condició, podem inicar l‟entorn executant la 
comanda: 

$ vertx runmod com.aaaida~mod-aaaida-test-env~0.0.1-SNAPSHOT 

On “com.aaaida” correspon al groupId que s‟ha definit en el pom.xml del 
component, “mod-aaaida-test-env” correspon al artifactoryId de Maven i “0.0.1-
SNAPSHOT” a la versió del codi que els vol executar. 
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CONCLUSIONS 

Aquest darrer capítol ha estat dividit en dos parts. En la primera, farem un 
repàs dels objectius assolits durant la realització del projecte, tot remarcant els 
conceptes claus per acomplir-los. En la segona part, farem una proposta de 
possibles millores a realitzar. 

 Objectius assolits 

Amb el desenvolupament d‟aquest projecte s‟han acomplert els objectius 
establerts: 

S‟ha desenvolupat un portal un portal de desenvolupadors que ofereix les eines 
necessàries per a la creació d‟aplicacions usant la API del repositori d‟AAAIDA. 
Tal com es pot veure en l‟annex, existeixen totes les vistes necessàries per a 
consultar la documentació de la API així com per a l‟obtenció de les credencials 
de seguretat necessàries per a identificar una aplicació.  

S‟ha desenvolupat una interfície que permet l‟administració completa d‟aquest 
portal, permeten als gestor d‟aquest la possibilitat de llistat, crear i modificar 
tots els usuaris, aplicacions i les metadades utilitzades per a la seva 
classificació. Addicionalment, s‟ha plantejat la possibilitat d‟atorgar permisos a 
usuaris específics per a que puguin promocionar el seu treball en el directori 
públic. 

S‟ha assolit l‟objectiu de desenvolupar una interfície d‟usuari accessible i 
responsiva, gràcies a la utilització de Bootstrap com a base d‟estils i l‟ús 
d‟AngularJS per a gestionar la lògica de navegació d‟aquesta.  

També s‟ha assolit l‟objectiu de desenvolupar un backend escalable i 
extensible, gràcies al ús de Vert.x i al desenvolupament de codi aplicant els 
paradigmes de la programació funcional. Aquesta combinació ens ha garantit 
l‟escalabilitat i modularitat del codi. A més, per la estructura definida per Vert.x, 
hem aconseguit l‟extensibilitat requerida permeten desenvolupar futures 
funcionalitats en el llenguatge de programació més adient per a cada tasca a 
desenvolupar. 

Així doncs, és pot concloure que s‟han assolit els objectius marcat a l‟inici de la 
memòria. 

Línies futures de desenvolupament 

Tot i que s‟hagin assolit els objectius principals del projecte, aquest encara pot 
ésser ampliat i millorat en varis aspectes tant a nivell de frontend com a nivell 
de backend. A nivell de frontend, és podrien millorar els següents aspectes: 
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 Agrupament dels recursos compartits per ambdós portals, creant així un 

mòdul d‟AngularJS distribuït mitjançant bower que permetés el seu 

desenvolupament de forma unificada. 

 Modularitzar les traduccions en diferents fitxers, permeten així un millor 

treball de traducció i definir una tasca de Grunt per a la generació dels 

fitxers de distribució final. Si aquestes creixessin en mida, també seria 

recomanable la implementació de la càrrega per components de les 

traduccions així com afegir una tasca Grunt per a l‟exportació i 

importació de les traduccions en un format més fàcilment editable per als 

traductors. 

 Definició i implementació de tests complets per a tots els components, 

aprofitant la potència de Karma i PhantomJS. 

 Documentació exhaustiva dels components existents. 

 Realitzar un extens treball de verificació de qualitat, per a localitzar la 

multitud de petits errors que de segur existeixen en la visualització de les 

interfícies en diferents dispositius. 

A nivell de backend, les possibles línies de desenvolupament serien: 

 Millorar la gestió d‟errors existent, per tal de fer el sistema més robust en 

cas de fragmentació de la xarxa. 

 Implementar comandes de comprovació de la integritat de les dades i 

comandes per a la comprovació de la sincronització de les dades en els 

diferents llocs d‟emmagatzematge (MongoDB, Solr, AAAIDA DataStore). 

 Implementar un sistema de documentació per al codi backend per a la 

seva generació automàtica. 

 Extensió i implementació de test per tots els mòduls del backend. 

 Desenvolupament d‟un sistema de monitoreig del volum de càrrega de 

cada un dels  verticles existents per tal d‟assignar més o menys recursos 

a cada un d‟ells segons la càrrega actual del sistema. 



52 Creació d‟un portal de desenvolupadors per AAAIDA amb Vert.x i AngularJS 

ANNEX A DISSENY DE LES INTERFÍCIES D’USUARI 

En aquest annex es descriuen en detalls totes les vistes en les interfícies del 
portal de desenvolupadors, comentant-ne els components més important i 
seves característiques. Per a facilitar-ne l‟explicació, les hem agrupat en tres 
grups: interfície pública, interfície de desenvolupador i interfície d‟administració. 

Totes les interfícies estan disponibles en català, castellà i anglès. L‟idioma en 
que es mostra la interfície pot ser canviat en qualsevol moment utilitzant els 
controls existents a la barra de navegació. 

A.1  Interfície pública 

La interfície pública és la part pública del portal de desenvolupadors. A través 
d‟aquesta interfície els visitants poden visualitzar les diferents seccions del 
portal: 

 Vista de la pàgina principal i la pàgina d‟informació general 

 Navegar i consultar la documentació de la API d‟AAAIDA. 

 Cercar i visualitzar informació sobre les aplicacions publicades que 

utilitzen la API d‟AAAIDA. 

 Consultar les condicions d‟ús del portal de desenvolupadors i les 

condicions d‟ús dels comptes de desenvolupadors 

 Accedir al formulari de registre per obtenir un compte de desenvolupador 

així com al formulari de recuperació de contrasenya 

A.1.1 Pàgina de benvinguda 

La pàgina de benvinguda o d‟inici és la pàgina mostrada als usuaris quan tot 
just han accedit al portal de desenvolupadors. Consta d‟un breu text de 
presentació, així com els enllaços per a veure la documentació o per accedir al 
formulari de creació de comptes d‟usuari. També mostra una barra de cerca per 
a iniciar l‟exploració de les aplicacions existents. 
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Il·lustració 2: Pàgina de benvinguda a la interfície pública del portal 

A.1.2 Pàgina de cerca d’aplicacions 

La pàgina de cerca d‟aplicacions permet realitzar cerques d‟aplicacions 
publicades al portal de desenvolupadors que actualment utilitzen la API 
d‟AAAIDA. 

Consta d‟un text de cerca lliure, el filtratge per categoria i el llistat de 
plataformes existents. Per als controls de categoria i plataforma, s‟indica el 
nombre d‟aplicacions incloses en el criteri que representen. 

Els resultat apareixen sota el camp de cerca, mostrant-ne el títol, l‟autor, la 
categoria a la que pertanyen (en cas d‟estar cercant en totes les categories), 
una part de la descripció i el llistat de plataformes suportades per aquesta. 

Els resultats es mostren de 5 en 5, amb un control de paginació per avançar a 
la següent pàgina de resultats. 

 

Il·lustració 3: Pàgina de cerca d‟aplicacions de la interfície pública 

A.1.3 Pàgina de visualització d’una aplicació 

La pàgina de visualització d‟una aplicació mostra tota la informació relacionada 
amb una aplicació: nom, descripció en l‟idioma actual, enllaç al lloc web de 
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l‟aplicació, enllaços de descarrega per a les diferents plataformes de l‟aplicació 
i informació sobre l‟autor de l‟aplicació. 

 

Il·lustració 4: Visualització d‟una aplicació publicada des de la interfície pública 

A.1.4 Pàgina de documentació 

La pàgina de documentació permet consultar la documentació dels endpoints 
disponibles a la API d‟AAAIDA així com el text explicatiu definit des de la 
interfície d‟administració. 

El text explicatiu està disponible en tots els idiomes, però la documentació de la 
API està generada de forma automàtica usant swagger, de la qual no es 
disposa de traduccions. 

 

Il·lustració 5: Pàgina de documentació de la interfície pública 
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A.1.5 Pàgina d’informació general 

Aquesta pàgina mostra informació general sobre el portal de desenvolupadors i 
sobre el projecte AAAIDA.  Aquesta pàgina està disponible en tots els 
llenguatges i es pot editar des de la interfície d‟administració. 

 

Il·lustració 6: Pàgina d‟informació general de la interfície pública 

A.1.6 Pàgina de termes d’ús 

Aquesta pàgina conté les condicions i termes d‟ús per al portal de 
desenvolupadors. El contingut de la pàgina està disponible en tots els idiomes 
del portal i és editable des de la interfície d‟administració. 

 

Il·lustració 7: Pàgina de termes d‟ús públic de la interfície pública 
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A.1.7 Pàgina de termes d’ús per a desenvolupadors 

La pàgina de termes d‟ús per a desenvolupadors es pot consultar de dos 
formes diferents: a pàgina completa o en una finestra emergent. 

Aquesta pàgina conté els termes i les condicions d‟ús per als desenvolupadors 
que utilitzen la API. Aquests termes són editables des de la interfície 
d‟administració.   

 

Il·lustració 8: Pàgina de termes d‟ús per a desenvolupadors de la interfície 
pública. 

 

Il·lustració 9: Finestra emergent del les condicions d‟ús per a 
desenvolupadors. 
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A.1.8 Pàgina d’accés i registre 

Aquesta pàgina conté els formularis d‟accés i registre per a desenvolupadors. 
Des d‟aquesta pàgina es pot accedir al formulari de recuperació de contrasenya 
que es mostra en una finestra emergent des de l‟enllaç de recuperació de 
contrasenya. 

El text de presentació de la pàgina es pot editar des de la interfície 
d‟administració. 

 

Il·lustració 10: Pàgina de registre i accés al portal de desenvolupadors de la 
interfície pública 

 

Il·lustració 11: Finestra emergent de recuperació de compte d‟usuari 
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A.2  Interfície de desenvolupador 

La interfície de desenvolupador permet als usuaris registrats gestionar les 
seves aplicacions, crear-ne de noves i eliminar les existents. Des de la interfície 
de desenvolupadors els usuaris poden: 

 Llistar, crear, editar i eliminar les seves aplicacions 

 Recuperar, renovar i revocar les credencials de les seves aplicacions 

 Modificar el seu perfil públic 

 Gestionar els detalls del seu compte d‟usuari 

 Actualitzar els paràmetres d‟autenticació del seu compte 

A.2.1 Pàgina de confirmació de compte 

Aquesta pàgina es mostra quan un usuari utilitza l‟enllaç enviat per correu 
electrònic per a completar el registre del compte. L‟usuari haurà d‟introduir la 
seva contrasenya per tal de que el seu compte sigui activat. La contrasenya 
s´ha d‟introduir dos cops per evitar errors de tipografia. 

 

Il·lustració 12: Pàgina de confirmació de compte d‟usuari de la interfície de 
desenvolupadors 

A.2.2 Pàgina de restauració de contrasenya 

Aquesta pàgina es mostra quan un usuari ha utilitzat el formulari de recuperació 
de contrasenya disponible a la interfície pública i ha seguit l‟enllaç enviat per 
correu electrònic. En aquesta pàgina és mostra el formulari que permet a 
l‟usuari establir una nova contrasenya per al seu compte. La nova contrasenya 
ha d‟introduir-se dos cops per tal d‟evitar errors d‟escriptura en un dels camps. 



ANNEX A Disseny de les interfícies d‟usuari   59 

 

Il·lustració 13: Pàgina de restauració de contrasenya de la interfície de 
desenvoluapdors 

A.2.3 Administració del compte d’usuari 

La administració d‟un compte d‟usuari permet modificar els detalls d‟un compte, 
el seu perfil públic, les dades d‟accés així com eliminar el compte i totes les 
seves aplicacions. La eliminació del compte des d‟aquesta interfície inhabilitarà 
el compte, però podrà ser recuperat des de la interfície d‟administració. 

Per a facilitar aquestes tasques l‟administració d‟usuari s‟ha dividit en tres 
apartats:  detalls del compte, perfil públic i credencials d’accés. 

Detalls del compte 

En aquesta vista es poden editar els detalls bàsics del compte d‟usuari. Les 
dades dels detalls del compte només seran visibles des de la interfície 
d‟administració. Des d‟aquesta vista es pot canviar el nom, els cognoms i el 
llenguatge utilitzat per a comunicar-se amb l‟usuari. 

 

Il·lustració 14: Edició dels detalls del compte des de la interfície de 
desenvolupadors 
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Perfil públic 

En aquesta vista es poden editar els detalls del perfil públic de l‟usuari, tal i com 
es mostraran a la interfície pública. A través d‟aquest formulari es pot editar el 
nom públic de l‟usuari, el seu lloc web i el text de presentació en els diferents 
llenguatges del portal de desenvolupadors. 

 

Il·lustració 15: Control d‟edició del perfil públic de l‟usuari dins la interfície de 
desenvolupadors 

Credencials d’accés 

Des d‟aquesta vista és pot accedir a la renovació de les credencials d‟accés, 
tant del correu electrònic com de la contrasenya. En aquesta vista també està 
situat el panell per a l‟eliminació del compte d‟usuari. 

Totes les accions accessibles des d‟aquesta interfície requereixen de la 
introducció prèvia de la contrasenya actual del usuari per evitar-ne el seu us 
accidental. 
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Il·lustració 16: Control de canvi de credencials d‟accés de l‟usuari des de la 
interfície de desenvolupadors 

 

Il·lustració 17: Control d‟eliminació del compte d‟usuari des de la interfície de 
desenvolupadors 

A.2.4 Administració d’aplicacions de l’usuari. 

Des d‟aquesta secció de la interfície es poden administrar les aplicacions de 
l‟usuari, així com crear-ne de noves.  

Llistat d’aplicacions de l’usuari 

Des d‟aquesta vista és poden consultar les aplicacions de l‟usuari, organitzades 
pel seu estat de publicació: publicades, pendents de publicació, esborranys i 
eliminades. 

Les pestanyes superiors permeten la navegació entre els diferents llistats 
paginats. 

El llistat d‟aplicacions mostren la informació bàsica de cada aplicació (nom, 
estat, categoria) així com un enllaç per a editar-ne els detalls.  
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Il·lustració 18: Llistat d‟aplicacions de l‟usuari des de la interfície de 
desenvolupadors 

Edició d’aplicació 

Aquesta vista permet editar tots els paràmetres d‟una aplicació. Per a facilitar-
ne l‟ús i no sobrecarregar la pantalla, l‟administració d‟una aplicació s‟ha repartit 
en diferents seccions: general, informació bàsica, plataformes i credencials 
d‟accés. 

Tots els formularis disposen de text explicatius per a guiar a l‟usuari sobre el 
funcionament així com totes les accions potencialment nocives (eliminació, 
revocació de credencials d‟accés) requereixen de confirmació mitjançant l‟ús de 
diàlegs emergents. 

Vista general d’aplicació 

La vista general d‟edició d‟una aplicació ens permet visualitzar l‟estat d‟aquesta 
i efectuar operacions generals sobre aquesta. Està organitzada en dos panells 
informatius: estat de l‟aplicació, que ens permet canviar l‟estat de publicació 
d‟aquesta, i eliminar aplicació, que ens permet eliminar de forma permanent 
l‟aplicació. Cada panell està ressaltat de forma visual mitjançant l‟ús de colors 
per a ressaltar la importància de les operacions que es poden realitzar en ell. 

 

Il·lustració 19: Vista general de l‟estat d‟una aplicació des de la interfície de 
desenvolupadors 
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Edició d’informació bàsica 

La vista d‟edició d‟informació bàsica de l‟aplicació ens permet modificar les 
dades descriptives d‟aquesta, tal com apareixeran al portal públic en cas que 
fos publicada. Des d‟aquest formulari podem canviar el nom de l‟aplicació, el 
seu lloc web, la seva categoria i també la seva descripció en tots els idiomes 
suportats. 

Aquesta vista serà bloqueja un cop l‟aplicació ha estat publicada, a excepció de 
que l‟usuari tingui permisos de publicació. 

 

Il·lustració 20: Vista de l‟edició de la informació bàsica d‟una aplicació des de 
la interfície de desenvolupadors 

Edició dels enllaços de descàrrega 

La vista d‟edició dels enllaços de descàrrega ens permet establir en quines 
plataformes està disponible l‟aplicació així com indicar els enllaços per a poder 
accedir als paquets d‟instal·lació. 

La introducció de les dades està organitzada de forma tabular, amb controls 
disponibles per afegir una nova plataforma, editar la l‟enllaç de les existents així 
com eliminar-les del llistat. El control per a la introducció de plataformes 
desapareix automàticament un cop s‟ha introduït un enllaç per a cada 
plataforma existent i el selector de plataformes s‟actualitza amb les opcions 
disponibles. 

Cap dels canvis realitzats no s‟emmagatzema al servidor fins que es desen els 
canvis. 

Aquesta vista serà bloquejada un cop l‟aplicació hagi estat publicada, a 
excepció de que l‟usuari tingui permisos de publicació. 
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Il·lustració 21: Vista de l‟edició de plataformes d‟una aplicació des de la 
interfície de desenvolupadors 

Credencials d’accés 

La vista per a l‟administració de les credencials d‟accés d‟una aplicació ens 
permet crear, actualitzar, renovar i revocar les credencials d‟accés necessàries 
per a interaccionar amb la API d‟AAAIDA. 

Aquesta vista s‟organitza en panells que estan disponibles segons l‟estat actual 
de l‟aplicació indicant les accions autoritzades així com l‟explicació de que 
comporta cada una d‟elles. 

Les credencials d‟accés es poden gestionar per a les aplicacions en estat de 
borrador, pendent de publicació i publicada. En cas que l‟aplicació estigues a la 
paperera de reciclatge, aquesta vista estaria bloquejada oferint els enllaços per 
a resoldre la situació. Així mateix, una aplicació publicada perdria el seu estat 
en cas que les seves credencials d‟accés fossin revocades. 
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Il·lustració 22: Visualització dels detalls d‟autenticació d‟una aplicació des de 
la interfície de desenvolupadors 

A.3  Interfície d’administració 

La interfície d‟administració és la utilitzada pels administradors per tal de 
gestionar el portal de desenvolupadors. Mitjançant aquesta interfície els 
administradors dels portal poden realitzar les següents tasques: 

 Administració de les aplicacions 

 Administració dels usuaris 

 Gestió i traducció de les categories 

 Gestió i traducció de les plataformes 

 Traducció dels textos de presentació del portal de desenvolupadors 

 Traducció dels correus electrònics usats per contactar amb els usuaris 

En aquest apartat farem un repàs de les diferents pàgines del portal comentant-
ne les característiques més importants. 

A.3.1 Pàgina d’entrada 

La pàgina d‟entrada a la interfície d‟administració del portal de desenvolupadors 
només consta del formulari per introduir les credencials d‟accés i un selector 
per escollir l‟idioma amb què es mostrà aquest formulari. L‟idioma escollit en 
aquest selector no es mantindrà un cop l‟usuari hagi accedit al portal, ja que 
l‟idioma emprat posteriorment s‟infereix de les preferències d‟aquest. 
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Un cop l‟usuari ha introduït correctament les seves dades d‟accés, serà enviat 
al llistat d‟aplicacions, a menys que s´hagi codificat un estat diferent a la URL. 

 

Il·lustració 23: Pàgina d'accés a la interfície d'administració del portal de 
desenvolupadors 

A.3.2 Administració d’aplicacions 

L‟administració d‟aplicacions permet realitzar totes les operacions necessàries 
per al manteniment de les aplicacions existents. Per a aquest fi s‟han definit 
diferents pàgines que permeten realitzar de forma eficient les diferents tasques 
relacionades amb el manteniment de les aplicacions. 

Llistat d’aplicacions 

La pàgina inicial de la secció d‟administració d‟aplicacions és el llistat 
d‟aplicacions. Aquest llistat permet cercar entre totes aplicacions i filtrar-ne els 
resultats mitjançant els formulari de cerca ubicat al capdamunt del llistat. 
Aquests són mostrats en una interfície tabulada permetent-ne la paginació. 

Els filtres són aplicats de forma automàtica quan són canviats, sense necessitat 
d‟usar cap botó de la cerca. En el cas del camp de text, la cerca és iniciada 
automàticament després de 1.5s sense activitat d‟escriptura, permeten un ús 
fluid de l‟aplicació. Els filtres disponibles són: 

 Estat: Filtre per l‟estat de l‟aplicació, respecte al seu accés a la API. 

 Estat de publicació: Filtre per l‟estat de publicació dins del portal de 

desenvolupadors. 
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 Categoria: Filtre per la categoria de l‟aplicació 

 Terme de cerca: Camp de cerca lliure. Aquest cap serà tractat com a 

expressió regular i s‟aplicarà sobre els camps nom, nom de l‟autor, id, id 

públic, descripció (en tots els idiomes) i l‟identificador assignat per l‟API 

d‟AAAIDA al generar les seves credencials. 

 Resultats per pàgina: Permet escollir el nombre de resultats mostrats a 

cada pàgina. 

Els resultats obtinguts després d‟aplicar els filtres de cerca explicats 
anteriorment són mostrats en la taula inferior. Aquesta taula consta de les 
següents columnes: 

 Icona d’estat: L‟estat de l‟aplicació és representat per una icona 

(aquesta és substituïda per un text per a donar suport als dispositius de 

lectura de pantalla per a persones invidents). També s‟augmenta la seva 

comprensió mostrant un text si l‟usuari deixa el cursor quiet sobre la 

icona durant un cert temps (entre 1 i 2 segons, depenent del navegador). 

 Nom: Nom de l‟aplicació 

 Autor: Nom de l‟autor (el mateix que l‟assignat al seu perfil). Aquest 

camp és un enllaç a l‟edició del perfil de l‟autor per facilitar la navegació 

entre models. 

 Categoria: Nom de la categoria a la que pertany l‟aplicació 

 Estat: Estat de publicació de l‟aplicació 

 Enllaç d’edició: Enllaç per accedir a la vista d‟edició de l‟aplicació. 
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Il·lustració 24: Llistat d'aplicacións de la interfície d'administració 

Edició d’aplicació 

Aquesta vista permet editar tots els paràmetres d‟una aplicació. Per a facilitar-
ne l‟ús i no sobrecarregar la pantalla, l‟administració d‟una aplicació s‟ha repartit 
en diferents seccions: general, informació bàsica, plataformes i credencials 
d‟accés. 

Addicionalment, l‟edició de l‟aplicació pot estar bloquejada si aquesta està 
deshabitada o bé l‟usuari al que pertany ho està. 

Tots els formularis disposen de text explicatius per a guiar a l‟usuari sobre el 
funcionament així com totes les accions potencialment nocives (eliminació, 
deshabilitació o revocació de credencials d‟accés) requereixen de confirmació 
mitjançant l‟ús de diàlegs emergents.  

Des de la vista d‟aplicació hi ha enllaços disponibles per a tornar al llistat 
d‟aplicacions així com per a dirigir-se al llistat d‟aplicacions de l‟autor d‟aquesta. 
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Il·lustració 25: Vista genèrica d'edició d'aplicació de la interfície d'administració 

 

Il·lustració 26: Vista d'edició d'aplicació deshabilitada a la interfície 
d'administració 

 

Il·lustració 27: Vista d'edició d'aplicació d'un usuari deshabilitat a la interfície 
d‟administració 
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Vista general 

La vista general d‟edició d‟una aplicació ens permet visualitzar l‟estat d‟aquesta 
i efectuar operacions generals sobre aquesta. Està organitzada en tres panells 
informatius: estat de l‟aplicació, que ens permet canviar l‟estat de publicació 
d‟aquesta; deshabilitar aplicació, que ens permet desactivar la aplicació de 
forma que no aparegui enlloc més del portal; i eliminar aplicació, que ens 
permet eliminar de forma permanent l‟aplicació. Cada panell està ressaltat de 
forma visual mitjançant l‟ús de colors per a indicar la importància de les 
operacions que es poden realitzar en ell. 

 

Il·lustració 28: Control de l'estat de publicació d'una aplicació de la interfície 
d'administració 

 

Il·lustració 29: Control de deshabilitació d'aplicació de la interfície 
d'administració 
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Il·lustració 30: Control d'eliminació d'aplicació de la interfície d'administració 

Edició d’informació bàsica 

La vista d‟edició d‟informació bàsica de l‟aplicació ens permet modificar les 
dades descriptives d‟aquesta, tal com apareixeran al portal públic en cas que 
fos publicada. Des d‟aquest formulari podem canviar el nom de l‟aplicació, el 
seu lloc web, la seva categoria i també la seva descripció en tots els idiomes 
suportats. 

 

Il·lustració 31: Vista d'edició de la informació bàsica d'una aplicació a la 
interfície d'administració 
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Edició dels enllaços de descàrrega 

La vista d‟edició dels enllaços de descàrrega ens permet establir en quines 
plataformes està disponible l‟aplicació així com indicar els enllaços per a poder 
accedir als paquets d‟instal·lació. 

La introducció de les dades està organitzada de forma tabular, amb controls 
disponibles per afegir una nova plataforma, editar la l‟enllaç de les existents així 
com eliminar-les del llistat. El control per a la introducció de plataformes 
desapareix automàticament un cop s‟ha introduït un enllaç per a cada 
plataforma existent i el selector de plataformes s‟actualitza amb les opcions 
disponibles. 

Cap dels canvis realitzats no s‟emmagatzema al servidor fins que es desen els 
canvis. 

 

Il·lustració 32: Edició de plataformes disponibles per a una aplicació en la 
interfície d'administració 
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Credencials d’accés 

La vista per a l‟administració de les credencials d‟accés d‟una aplicació ens 
permet crear, actualitzar, renovar i revocar les credencials d‟accés necessàries 
per a interaccionar amb la API d‟AAAIDA. 

Aquesta vista s‟organitza en panells que estan disponibles segons l‟estat actual 
de l‟aplicació indicant les accions autoritzades així com l‟explicació de que 
comporta cada una d‟elles. 

Les credencials d‟accés es poden gestionar per a les aplicacions en estat de 
borrador, pendent de publicació i publicada. En cas que l‟aplicació estigues a la 
paperera de reciclatge, aquesta vista estaria bloquejada oferint els enllaços per 
a resoldre la situació. Així mateix, una aplicació publicada perdria el seu estat 
en cas que les seves credencials d‟accés fossin revocades. 

 

Il·lustració 33: Control de creació de credencials d'accés d'aplicació a la 
interfície d'administració 

 

Il·lustració 34: Control de visualització i edició dels detalls de les credencials 
d'autenticació d'una aplicació a la interfície d'administració 
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Il·lustració 35: Control de renovació de les credencials d'accés d'una aplicació 
a la interfície d'administració 

 

Il·lustració 36: Control de revocació de les credencials d'accés d'una aplicació 
a la interfície d'administració 

A.3.3 Administració d’usuaris 

La administració d‟usuaris permet la gestió dels usuaris existents en el portal de 
desenvolupadors. Al igual que amb les aplicacions, les diferents tasques han 
estat organitzades en pàgines per a facilitar-ne l‟ús. 

Llistat d’usuaris 

La pàgina inicial de l‟administració d‟usuaris és el llistat d‟usuaris. Des 
d‟aquesta pàgina podem llistar tots els usuaris existents i aplicar filtres de cerca 
sobre els resultats obtinguts. Al igual que succeeix amb les aplicacions, en cas 
que la cerca produís molts resultats aquests s‟agruparien a través de la 
paginació. 

Al igual que succeeix amb el llistat d‟aplicacions, els filtres són aplicats en el 
mateix moment en que són modificats i el camp de cerca de text s‟activa 
després de 1.5s segons sense activitat d‟escriptura. 
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Els filtres disponibles són: 

 Terme de cerca: Camp de text de cerca lliure. El text introduït serà 

interpretat com a expressió regular i s‟aplicarà sobre els camps nom, 

cognoms,  identificador i correu electrònic. 

 Estat: Aquest filtre s‟utilitzarà per a filtrar els usuaris segons el seu estat, 

actiu o deshabilitat. 

 Rol: Aquest filtre permet refinar els resultats segons el rol de l‟usuari 

 Resultats per pàgina: Aquest control permet establir quants usuaris es 

mostraran en cada pàgina de resultats. 

Els resultats d‟aquesta cerca es mostren en format tabular. Els camps mostrats 
en el llistat són: 

 Icona d’estat: L‟estat de l‟usuari (actiu/inactiu) es mostra mitjançant una 

icona a la primera columna de la taula. En cas que la pàgina sigui 

interpretada per un lector de pantalla, la icona es convertirà en un text. 

 Nom: Nom de l‟usuari 

 Cognoms: Cognoms de l‟usuari 

 Correu electrònic: Correu electrònic de l‟usuari 

 Rol: Rol assignat a l‟usuari 

 Enllaç d’edició: Enllaç per accedir a l‟edició de l‟usuari 

 

Il·lustració 37: Llistat d'usuaris a la interfície d'administració 
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Edició d’usuari 

A vista d‟edició d‟usuari ens permet modificar tots els paràmetres relacionats 
amb un usuari del portal de desenvolupadors. Per a facilitar-ne l‟ús, aquesta 
secció s‟ha dividit en tres apartats diferenciats: compte d‟usuari, perfil d‟usuari i 
aplicacions. 

 

Il·lustració 38: Vista genèrica d'edició d'un usuari a la interfície d'administració 

Edició de detalls del compte d’usuari 

La vista d‟edició de detalls del compte d‟usuari ens permet modificar les dades 
bàsiques d‟un usuari, així com l‟estat del compte o eliminar-lo per complet 
juntament amb les seves aplicacions. 

Aquesta secció està dividida en tres panells: detalls, activació/desactivació i 
eliminació del compte. Cada panell conté un text explicatiu de les operacions 
que es poden realitzar així com una coloració diferent indicant el grau 
d‟importància de l‟acció. 

S‟ha d‟indicar que en cas que es visualitzi el compte de l‟usuari que està 
accedint al panell, totes les opcions d‟autenticació no estaran disponibles, així 
com tampoc els controls per a desactivar o eliminar el compte. En cas que es 
vulgui realitzar alguna d‟aquestes accions, s´hauran de realitzar des de una 
altre compte d‟administrador o, en el cas de canvi de contrasenya o correu 
electrònic, des de l‟apartat “Compte d‟usuari” disponible en el mateix portal. 
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Il·lustració 39: Control d'edició dels detalls d'un compte d'usuari des de la 
interfície d'administració 

 

Il·lustració 40: Control d'activació d'un compte d'usuari des de la interfície 
d'administració 

 

Il·lustració 41: Control de desactivació d'un compte d'usuari des de la interfície 
d'administració 
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Il·lustració 42: Control d'eliminació d'un compte d'usuari des de la interfície 
d'administració 

Edició del perfil d’usuari 

La vista d‟edició del perfil d‟usuari permet modificar la informació pública visible 
per aquest usuari un cop alguna de les seves aplicacions hagi estat publicada. 
Des d‟aquest panell es pot editar el nom públic de l‟usuari, la pàgina web que 
s‟oferirà com enllaç per obtenir més informació i el seu text de presentació en 
els diferents idiomes del portal de desenvolupadors. 

 

Il·lustració 43: Control d'edició del perfil públic d'un usuari des de la interfície 
d'administració 
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Llistat d’aplicacions de l’usuari 

La vista de llistat d‟aplicacions de l‟usuari dins l‟edició d‟usuaris ens mostra el 
llistat d‟aplicacions que té un usuari, oferint informació bàsica sobre cada una 
d‟elles (nom i estat) així com un enllaç per accedir a la seva edició. En cas que 
l‟usuari disposes de múltiples aplicacions, aquest llistat es mostraria paginat. 

 

Il·lustració 44: Llistat d'aplicacions d'un usuari des de la interfície 
d'administració 

A.3.4 Administració de preferències generals 

A part de l‟administració d‟usuaris i d‟aplicacions, la interfície d‟administració del 
portal de desenvolupadors també permet gestionar altres conceptes en aquesta 
secció. Dins les preferències generals es poden configurar les categories 
existents, les plataformes disponibles, les traduccions de les pàgines estàtiques 
del portal públic així com personalitzar els correus electrònics enviats als 
usuaris durant les operacions del portal. 

 

Il·lustració 45: Vista genèrica de l'administració de preferències generals de la 
interfície d'administració 
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Administració de categories 

Des d‟aquest apartat es poden gestionar les categories existents usades per a 
classificar les aplicacions així com definir el seus noms en els diferents idiomes 
del portal de desenvolupadors. 

Aquesta interfície mostra les categories de forma tabular, amb una primera 
columna per al nom intern usat per designar l‟aplicació i a continuació una 
columna mostrant el nom actual en cada un dels idiomes del portal. 

L‟edició de les categories es realitza mitjançant els icones que hi ha a cada fila 
(com succeeix amb els indicadors d‟estat de les aplicacions i dels usuaris, 
aquestes icones es converteixen en text quan s‟utilitza un lector de pantalla per 
a garantir-ne l‟accessibilitat). 

S‟ha de remarcar que quan s‟elimina una categoria, es necessari indicar un 
categoria de reemplaçament per allotjar les aplicacions que estiguin 
categoritzades dins l‟eliminada. 

 

Il·lustració 46: Vista d'edició de categories des de la interfície d'administració 

 

Il·lustració 47: Finestra emergent d'eliminació de categoria mostrant el selector 
de categories per a escollir el reemplaçament 
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Administració de plataformes 

Des de la vista d‟administració de plataformes es poden gestionar les 
plataformes per a les que es poden afegir enllaços de descarrega per a les 
aplicacions. El seu funcionament és el mateix que el de les categories, amb la 
diferencia que al eliminar una plataforma no s‟ha de definir una de 
reemplaçament. 

 

Il·lustració 48: Vista de l'edició de plataformes des de la interfície 
d'administració 

Administració de pàgines estàtiques 

Des de la secció d‟administració de pàgines estàtiques podem canviar els 
textos de presentació visibles en el portal públic per a desenvolupadors en 
cada un dels idiomes. Cada pàgina pot ésser personalitzada usant HTML bàsic 
amb l‟ajuda d‟un editor de text visual. 

S‟ha de puntualitzar que degut a l‟editor visual usat per a actualitzar les 
pàgines, els controls d‟aquest sempre es mostren en anglès, independentment 
de l‟idioma escollit per l‟usuari per a mostrar la interfície d‟administració. 
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Il·lustració 49: Vista del llistat de pàgines estàtiques des de la interfície 
d'administració 

 

Il·lustració 50: Vista de l'edició d'una pàgina estàtica des de la interfície 
d'administració 

Administració de plantilles de correu electrònic 

Des d‟aquesta secció es poden editar i modificar les plantilles de correu 
electrònic usades per contactar els usuaris per a confirmar el compte d‟usuari o 
enviar les dades per a recuperar la contrasenya d‟accés al portal. 

Els textos introduïts en aquestes vistes serà tractat com a plantilla de 
Handlebars, permeten substituir parts dels text amb variables del context. 
Aquestes variables són les dades del compte d‟usuari més la variable url que 
serà substituïda per la URL que l‟usuari ha d‟utilitzar per a completar l‟acció. 
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Il·lustració 51: Vista del llistat de plantilles de correu electrònic dins la interfície 
d'administració 

 

Il·lustració 52: Vista de l'edició d'una plantilla de correu electrònic dins la 
interfície d'administració 

A.3.5 Paràmetres del compte d’usuari 

La última secció existent dins la interfície d‟administració és la gestió de les 
dades del compte d‟administrador que actualment està accedint a la interfície. 
Consta de dos panells amb dos formularis diferenciats, el formulari per editar 
els detalls del compte (nom, cognoms i idioma) i el formulari per actualitzar les 
dades d‟autenticació (correu electrònic i contrasenya). Per a modificar la 
contrasenya, aquesta s´haurà d‟introduir per duplicat. 

A més, com a mesura de protecció extra, es requerirà que l‟usuari introdueixi la 
seva contrasenya actual quan es vulgui modificar alguna de les dades usades 
en l‟autenticació. 
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Il·lustració 53: Vista d'edició de les dades del compte de l'actual usuari dins la 
interfície d'administració 

 

Il·lustració 54: Vista de la finestra emergent per a la  confirmació de la 
contrasenya actual quan s'editen les credencials del usuari acutal dins la 

interfície d'adminisrtació 
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