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Resum 

Aquest projecte és el Treball Final de Grau desenvolupat per en Robert Barbado Pintu en 

modalitat B amb l’empresa everis.  

El projecte consisteix en una investigació d’una eina de Dynamic Case Management 

anomenada Be Informed. Aquesta eina s’utilitza per la construcció d’una arquitectura 

desenvolupada especialment per la EPO (European Patent Office).  

L’objectiu final del projecte és proporcionar a everis una informació valuosa del funcionament 

de Be Informed i mostrar les seves capacitats. 

Resumen 

Este proyecto es el Trabajo Final de Grado desarrollado por Robert Barbado Pintu en 

modalidad B con la empresa everis.  

El proyecto consiste en una investigación de una herramienta de Dynamic Case Management 

llamada Be Informed. Esta herramienta se utiliza para la construcción de una arquitectura 

desarrollada especialmente para la EPO (Eurpoean Patent Office).  

El objetivo final del proyecto es proporcionar a everis una información valiosa del 

funcionamiento de Be Informed y mostrar sus capacidades. 

Summary 

This project is the Final Project developed by Robert Barbado Pintu in B modality with the 

everis company. 

The project consists of a research of a Dynamic Case Management tool called Be Informed. 

This tool is used to build an architecture especially developed for the EPO (European Patent 

Office). 

The ultimate objective of the project is to provide everis valuable information of the 

functioning of Be Informed and show their abilities.  
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1. Introducció 

1.1. Contextualització  

Aquest projecte és un Treball Final de Grau de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 

(Universitat Politècnica de Catalunya), concretament de l’especialitat de l’Enginyeria del 

Software. Es realitza en la modalitat B juntament amb everis (empresa ubicada a 

Barcelona) i forma part d’un projecte de més dimensió per la European Pattent Office 

(EPO). 

Actualment, la EPO te una tecnologia software bastant antiquada en molts àmbits, això fa 

que el flux de treball sigui lent i poc automàtic, a més, la falta d’interacció amb les noves 

tecnologies fa que tinguin un excés de documentació física. Veient els seus processos de 

negoci, s’ha pogut veure que la falta d’interacció amb noves tecnologies fa que aquests 

vegin incrementats els seus temps d’execució, això es deu a que les diverses interaccions 

entre participants del procés no són gens automàtiques i es perd temps en l’intercanvi 

d’informació. En aquests moments, la informació associada a un expedient està distribuïda 

en diverses localitzacions i a vegades no se’n te una visió general.  Un altre fet a tenir en 

compte és que tota la documentació que s’entrega a la EPO o que es genera està en suport 

físic, això requereix un volum d’espai elevat i un manteniment i gestió importants. La 

intenció d’everis és resoldre aquests problemes amb una sola arquitectura de software 

que substitueixi l’antiga, adaptant-se a la metodologia de treball actual de la EPO, però 

millorant-ne el rendiment. Es pretén que el nucli d’aquesta arquitectura sigui una eina de 

DCM (Dynamic Case Management), perquè és el que s’adapta millor al flux de treball que 

segueixen actualment, ja que es necessita d’una forta interacció amb l’activitat humana. 

En aquest TFG es realitzarà una investigació en profunditat de l’eina de DCM que s’ha 

escollit, Be Informed, i es realitzarà un exemple d’acord amb els objectius de la EPO. S’ha 

escollit aquesta eina ja que és un requisit que posa la EPO. L’objectiu és veure com 

funciona aquesta eina, quina metodologia segueix i com es pot adaptar a altres 

components. 

1.2. Motivació 

Quan pensava de què volia fer el meu treball mai tenia cap idea concreta de què fer-lo. 

Tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb el desenvolupament web, però no 

tenia una idea clara. Des de everis em van oferir la oportunitat de fer una investigació 

d’una eina nova per ells, em deixaven bastanta llibertat per tal de fer una recerca i 

adaptar-la al meu TFG i la solució era una aplicació web. 

Des del principi em va motivar l’eina Be Informed, ja que mai havia treballat amb un DCM i 

tot era nou per mi.  També em motivava la idea d’intentar integrar el resultat del DCM 

amb altres components i tenir total llibertat per tal de modificar la interfície d’usuari. 

La motivació d’everis és tenir un coneixement d’aquesta eina per tal de poder realitzar un 

bon projecte per la EPO. Com s’ha vist anteriorment, la EPO té certs problemes 

d’automatització i millora del flux de treball, l’objectiu d’aquest projecte d’everis és 

millorar tots aquests aspectes. A més, també és interessant per tal d’utilitzar Be Informed 
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en futurs projectes. L’experiència guanyada en aquest TFG i la documentació generada 

seran útils per l’aprenentatge de l’eina per futures persones. 

1.3. Objectius  

Els objectius de la EPO són molts. Els més importants que intenta assolir everis són: 

 Millora del funcionament i models de treball: 

 Tenir en tot moment una visió general de l’estat de l’expedient1 d’una patent. 

 Analitzar i gestionar colls d’ampolla en el procés de petició d’una nova patent. 

 Definició d’una sola eina que permeti gestionar tot el procés de manera 

intuïtiva. 

 Millora de la gestió de la documentació: 

 Facilitar l’accés a través de dispositius mòbils. 

 Reduir el volum de documentació física i promoure l’administració electrònica. 

 Implementació de polítiques de gestió documental, conservació i 

manteniment. 

Per tant, el que es pretén aconseguir és una automatització dels processos de concessió de 

patents i així agilitzar els tràmits, tenir una visió més òptima de l’estat dels processos i 

reduir la documentació física emmagatzemada en les seves oficines i automatitzar el 

tractament que se li ofereix. En un segon pla tenim la necessitat d’interacció amb 

dispositius mòbils. 

Aquest projecte, concretament, es centra en l’objectiu d’automatitzar els processos i tenir 

una visió més optima d’aquests. Per fer això, everis treballa en una arquitectura de 

diverses capes on el nucli dels seus elements és un DCM. Aquest projecte es centra en la 

investigació d’aquest DCM anomenat Be Informed i en la integració d’aquest amb altres 

components, ja que és una eina nova que no s’ha utilitzat anteriorment a everis.  

La utilització de Be Informed i no una altra eina de DCM és perquè la EPO així ho requereix. 

Dins del catàleg d’eines d’aquest tipus, Be Informed és de les més potents i de les que 

ofereix més opcions. 

Per tant, es poden extreure els següents objectius:  

 Investigar l’eina Be Informed per tal de realitzar una correcta documentació i 

utilitzar-ho en el projecte de la EPO. Com que no s’ha utilitzat mai aquesta eina 

s’haurà de realitzar un autoaprenentatge des de cero, que farà que la corba 

d’aprenentatge en un inici sigui molt pronunciada. 

 Es buscarà un flux de treball de la EPO i se n’extrauran els rols principals i les 

funcionalitats més importants. Aquest es farà servir per realitzar una demostració. 

                                                           
1 L’expedient conté tota la informació que pugui contenir una patent (dades del sol·licitant, 
dates de venciment i inscripció, camp en el que s’ubica, diagrames i plànols, etc.) i les diverses 
anotacions o feedback que puguin realitzar els operaris de la EPO. 
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 Realitzar un prototip utilitzant els coneixements adquirits de Be Informed i 

utilitzant el flux de treball del punt anterior. Aquest prototip ha de mostrar el 

potencial de l’eina i el resultat que es pot obtenir. 

Posteriorment es detallaran en més profunditat aquests objectius. 
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2. Context 

2.1. Conceptes previs 

Per entendre Be Informed s’han d’introduir dos conceptes: 

 Business Process Management (BPM)[1]: És una metodologia que permet optimitzar 

els processos de negoci d’una organització millorant l’eficiència i l’eficàcia. El BPM és 

un procés cíclic que consta de diverses fases on es comença dissenyant i 

desenvolupant i s’acaba documentant el treball realitzat i optimitzant. 

 Dynamic Case Management (DCM)[2]: És semblant al BPM, però en aquest cas hi ha 

una forta interacció entre la tecnologia i l’acció humana. Es centra en els processos no 

estructurats que necessiten la interacció humana per aconseguir un resultat. 

Be Informed és una eina de BPM, més concretament de DCM, ja que es necessita la 

interacció humana per prendre decisions referents a la concessió o refús de patents. 

També és interessant conèixer els següents conceptes: 

 Enterprise Service Bus(ESB)[3]: És una arquitectura que s’anomena middleware, que 

ens permet comunicar-nos entre diferents aplicacions per tal d’integrar-les. Es 

comunica a través d’un sistema de missatges basat en normes que s’envien al produir-

se certs esdeveniments. 

 Enterprise Integration Pattern(EIP)[4]: Descriu 65 patrons de disseny que s’utilitzen en 

la integració d’aplicacions empresarials i message-oriented middelware. S’implementa 

en molts codis ESB. 

 Documents no estructurats/Documents estructurats: Els documents no estructurats 

no contenen la informació d’una manera fixe, per tant, no es coneix la ubicació 

d’aquesta informació això fa que sigui complicat buscar en aquest tipus de documents. 

En canvi, els documents estructurats tenen una estructura predefinida, que ens 

permetrà buscar de manera més efectiva. 

2.2. Stakeholders 

En aquest apartat es defineixen les parts interessades que participen en el projecte o 

reben algun benefici d’aquest. 

2.2.1. Desenvolupador 

Aquest projecte es tracta d’un TFG, per tant, l’autor del projecte desenvoluparà els rols 

de cap de projecte, analista, arquitecte, programador i tester. El desenvolupador és un 

dels principals stakeholders, ja que està implicat en el procés d’implementació, 

documentació i en el resultat i es beneficiarà d’aquest permetent-li aprovar la carrera. 

2.2.2. everis 

Al ser un TFG realitzat en modalitat B a l’empresa everis, aquesta també és una part 

interessada important, ja que és la receptora dels beneficis que generi i és la que 

proporciona els materials i eines necessaris per el desenvolupador. Els coneixements 

descoberts i adquirits pel desenvolupador són benefici directe per l’empresa, ja que 

s’utilitzaran en el desenvolupament del projecte de la EPO. 
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2.2.3. EPO 

La European Pattent Office és el client del producte realitzat en el projecte d’everis, 

per tant, tot i que els coneixements adquirits no es tradueixin en beneficis directes, 

indirectament aquests coneixements serviran per desenvolupar el producte final. 

2.2.4. Altres 

A l’hora de fer el prototip hi ha diversos stakeholders que actuen com a rols diferents 

dins d’aquest. Aquests són: 

 Sol·licitant 

 Formalities Officer 

 Examinador 

 Administrador 

El primer és l’usuari que sol·licita la patent i els altres tres són treballadors de la EPO 

que revisen la sol·licitud. Aquests rols es detallaran en profunditat a l’apartat 8 

d’aquest TFG, on es farà l’especificació del flux de treball. 
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3. Estat de l’art 

Es vol crear un marc contextual que permeti ubicar el projecte dins el marc real i actual. Per fer 

això es realitza un estudi de mercat, per una banda, de l’objecte principal de la EPO, les 

patents. Per altra banda, de les eines utilitzades en el projecte (Business Process Management, 

Dynamic Case Management i eines d’integració). 

3.1. Patents  

Una patent és el dret que es dona per tenir en propietat una tecnologia, això permet 

exclusivitat en l’explotació d’aquesta o la possibilitat d’autoritzar a terceres persones l’ús 

d’aquestes tècniques o productes. La patent es considera una propietat industrial i com a 

tal es pot transmetre. El propietari pot ser una o més persones, tant físiques com 

jurídiques i posseirà aquest dret durant 20 anys (hi ha excepcions i variacions segons el 

país). La finalitat d’una patent és donar a l’inventor uns certs beneficis per l’explotació 

d’aquesta, induint així a que aquest reveli a la societat els seus descobriments. 

A Espanya la llei que regula les patents és la llei 24/2015 que diu que són patentables, en 

tots els camps de la tecnologia, les noves invencions, que impliquin activitat inventiva i es 

puguin aplicar a la indústria (hi ha algunes excepcions en l’àmbit de la biologia humana). 

Actualment, la “Oficina Española de Patentes y Marcas” (OEPM) és qui regula el 

compliment de les patents i la sol·licitud d’aquestes. En l’actualitat només hi ha un mètode 

de sol·licitud que s’aproxima a un sistema similar a la resta de països europeus. 

A Europa, les patents es basen en dos sistemes: la patent nacional i la patent europea, la 

primera te validesa en el país on es genera la patent, com s’ha vist abans, a Espanya la 

OEPM és qui regula aquests tràmits. La patent europea concedeix els drets de la patent a 

tants països com el sol·licitant desitgi, la EPO és qui fa aquestes gestions. Al 2007, 32 

països formaven part  del Conveni sobre la Patent Europea. 

El procediment bàsic de petició d’una patent és: presentació, cerca, examen i concessió o 

denegació i pot durar varis anys. Per començar el procediment s’ha d’enviar una sol·licitud 

que ha de constar d’una memòria descriptiva i una o varies reivindicacions. La EPO és qui 

decideix, després de fer certes investigacions, si es denega o es concedeix una patent. 

3.2. Business Process Management i Dynamic Case Management 

Actualment, en el mercat hi ha infinitat d’eines de BPM i de DCM. Com es veu en l’apartat 

anterior, en el procés de petició i concessió o denegació d’una patent hi ha una gran 

interacció humana, ja que és una organització (la EPO) i els seus investigadors qui 

decideixen si la informació cedida per l’inventor és correcte i si la patent es pot admetre o 

no. Per tant, tot i que en el mercat hi ha moltes eines de BPM, i molt bones, les eines de 

DCM donaran més bon resultat. 

Fent un estudi de mercat de les eines de DCM es pot trobar que n’hi ha una quantitat 

elevada, tot i que són poques les que es troben de forma gratuïta. Així doncs, podem 

trobar productes com Appian, Kana i Newgen. 
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3.2.1. Appian[5] 

Appian ofereix un software que treballa amb casos. El que fan aquests casos és 

agrupar la informació en un mateix lloc, tant les dades com els processos. També 

proporciona eines de gestió de continguts, que facilita la captura i ús de la informació. 

Eines d’anàlisis i monitoratge, que ens proporcionen indicadors clau i mètriques. 

També disposa d’eines de 

gestió de tasques i de gestió 

d’incidències. 

La interfície d’usuari és 

intuïtiva i facilita el seu ús i 

permet un accés instantani 

des de qualsevol dispositiu en 

qualsevol moment. Aquest 

disseny permet tenir una visió 

ràpida i lògica del cas, també 

ens permet una ràpida 

integració.  

3.2.2. Kana[6] 

Kana ofereix un producte anomenat Kana Enterprise Case Management, que neix de la 

necessitat de la imprevisibilitat de les consultes de servei al client, i la necessitat de 

recórrer a un conjunt de recursos per tal de resoldre-les. Neix per agilitzar la feina dels 

operaris, que actualment tenen infinitat d’instruccions a seguir i alenteix el treball. 

El que fa Kana Enterprise Case Management és resoldre les dificultats de la 

complexitat dels 

casos i 

proporcionar una 

guia als operaris. 

La informació 

necessària i 

rellevant se’ls hi 

mostrarà i també 

les opcions 

disponibles en el 

moment actual, 

això fa que la feina 

realitzada sigui 

més ràpida i 

precisa.  

3.2.3. Newgen[7] 

iBPS Case Management és el producte que ofereix Newgen que permet gestionar de 

forma intel·ligent interaccions entre persones, processos i continguts. Aquest 

Figura 1. Exemple de disseny d’un procés en Appian 

Figura 2. Exemple de disseny d’un procés en Kana Enterprise Case Management 
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framework permet dissenyar i implementar processos que gestionin escenaris que no 

segueixen una trajectòria lineal i predictible i permet als usuaris gestionar cada cas. 

3.2.4. Be Informed 

Be Informed és el DCM que s’utilitza en aquest projecte, va ser desenvolupat per 

ajudar a les organitzacions a fer front a la gran complexitat de les seves operacions. En 

concret s’utilitza l’eina Be Informed Studio, que és un entorn de desenvolupament 

complert, basat en models, per aplicacions de negoci, això fa que sigui més fàcil 

implementar, fer proves i canvis en aquesta aplicació. Aquests models descriuen casos, 

registres, interaccions, productes i decisions. Els models de Be Informed consisteixen 

en conceptes (representats amb caixes), relacions (representats amb fletxes) i 

propietats, i un projecte normalment consisteix amb múltiples models 

Be Informed es defineix com una plataforma direct model-driven, això significa que els 

models que crea l’usuari són immediatament executables, sense generació de codi, ni 

programació addicional ni altres passos intermedis. Qualsevol canvi realitzat en el 

model es veu reflectit immediatament en l’aplicació. En una solució de Be Informed el 

disseny és el model, i el model és l’aplicació. 

A part del BI(Be Informed) Studio també hi ha altres mòduls, BI Server, BI Team, BI 

Workplace, BI Test, BI Analysis i BI SDK. 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Exemple de model en Be Informed Studio 
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3.3. Eines d’integració 

Be Informed és una plataforma oberta, per tant, es pot comunicar i intercanviar dades amb 

altres aplicacions. Per realitzar aquesta comunicació s’utilitzarà una eina d’integració 

anomenada Apache Camel. En el mercat però hi ha altres frameworks d’integració, com 

són Spring Integration i Mule. Tots ells s’implementen utilitzant els EIP. 

3.3.1. Spring Integration 

Spring Integration te una gran connectivitat amb molts altres elements i utilitza com a 

possibles llenguatges de programació XML, Scala i Groovy. És un framework ideal per 

projectes de Spring, però encara no és un framework prou madur, ja que no hi ha 

suficient documentació ni exemples. 

3.3.2. Mule 

Aquest framework també té una gran quantitat de connectors i a més, permet crear 

els propis connectors mitjançant els arquetips de Maven. Com a llenguatge de 

programació només permet l’ús de XML. 

3.3.3. Apache Camel 

Amb diferencia és el framework d’integració amb més connectors, i com l’anterior, es 

poden crear els propis mitjançant arquetips de Maven. També és el que permet 

treballar amb més llenguatges de programació, Java, XML, Groovy, Scala i Kotlin. 

Apache Camel disposa d’una gran comunitat darrere, amb una extensa documentació i 

exemples. 

3.4. Valoració 

L’eina que s’utilitza, el Be Informed, disposa de poca documentació existent i la informació 

que es pot trobar a la xarxa també és petita. Per tant, l’estudi del producte és necessària, 

ja que no hi ha cap investigació realitzada fins al moment a everis. 

Com s’ha vist, hi ha diverses eines de DCM al mercat que podrien ser perfectament vàlides 

per desenvolupar el producte, però s’ha escollit Be Informed perquè es considera que té 

un fort potencial i que es podrà utilitzar en posteriors projectes. 

Pel que fa al problema de la EPO, no està solucionat, es necessita una arquitectura nova, la 

qual automatitzi tots els seus processos. Com que s’hauran d’integrar eines que no 

s’havien utilitzat anteriorment, com són el Be Informed, Apache Camel i Documentum, 

s’haurà de dissenyar una solució nova, ja que no hi ha solucions existents que es puguin 

utilitzar de referència. 
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4. Abast del projecte 

4.1. Objectius 

Com s’ha explicat anteriorment, l’objectiu final del projecte d’everis és dissenyar una 

arquitectura del software per la EPO, en la qual s’automatitzin tots els seus processos i es 

redueixi l’ús excessiu de documentació física, ja que en els seus processos hi ha una forta 

interacció amb el treball humà, s’ha optat per utilitzar una eina de DCM, concretament, Be 

Informed com a gestor de casos, el qual serà l’element central de l’arquitectura. S’utilitzarà 

l’Apache Camel per integrar-ho amb altres aplicacions com Team Patent (un workspace de 

patents utilitzat actualment per la EPO), soapUI com a servei extern, Documentum com a 

base de dades per documents no estructurats, MongoDB  pels documents  estructurats i 

Oracle Database per les dades estructurades. 

L’objectiu final d’aquest TFG és investigar l’eina Be Informed i dissenyar un prototip 

operatiu d’un flux de treball de la EPO. Es farà una cerca dins l’extensa documentació 

d’aquesta eina i se n’extraurà la informació útil per aquest projecte. També s’investigarà la 

interacció amb Apache Camel i soapUI. El prototip dissenyat serà d’un flux de la EPO, 

concretament, el de concessió de patents. S’utilitzarà aquest cas per veure la interacció 

d’un usuari extern de la EPO amb els interns i veure la funcionalitat dels rols i dels diversos 

components de Be Informed. 

4.2. Abast 

Aquest projecte és molt extens i el desenvolupa un gran número de treballadors. Per 

aquest TFG s’ha seleccionat una part del projecte i se n’ha reduït l’abast. Per tant, es 

tindran tres parts diferenciades: 

 Investigació de l’eina Be Informed per tal de documentar el seu funcionament i 

utilitzar-lo per la posterior realització del cas de la EPO. A la web de Be Informed hi 

ha un portal, anomenat Insight, en el qual hi ha una gran quantitat de 

documentació i exemples pràctics. Per accedir a aquest portal són necessàries 

unes credencials, les quals seran cedides per everis a l’autor del TFG. Per tal de 

realitzar aquesta investigació, es farà una lectura exhaustiva de la documentació i 

es realitzaran diferents exemples per tal d’entendre el funcionament complert de 

l’eina i poder realitzar un prototip complex. 

 Amb la informació de la EPO buscar un cas d’ús que serveixi per fer proves i 

demostracions. La EPO disposa d’una extensa quantitat de documentació on 

detalla els seus processos i les seves metodologies. En aquest TFG s’extraurà un 

cas d’ús de tota aquesta informació per tal de realitzar una demostració. En aquest 

cas, com s’ha dit anteriorment, el cas d’ús que s’utilitzarà és el de concessió de 

patents. 

 Realització d’una demostració del cas d’ús anterior amb el Be Informed. Aquest 

prototip servirà per demostrar el coneixement obtingut i mostrar el potencial de 

l’eina. 
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4.3. Problemes i solucions 

4.3.1. Aprenentatge 

La falta de coneixement de l’eina Be Informed  o qualsevol altre eina de DCM és un 

obstacle, ja que s’ha de dedicar una gran quantitat de temps en el seu aprenentatge, el 

qual es farà de manera autònoma. 

4.3.2. Restricció del temps 

L’organització del temps serà un altre factor a tenir en compte, ja que només es 

disposa de 4 mesos per la realització del projecte s’haurà de fer una planificació 

realista, tenint en compte els possibles problemes que puguin anar sorgint. 

4.3.3. Contacte amb el client i el proveïdor 

En alguns punts del projecte, es necessitarà contactar amb la EPO o amb l’equip tècnic 

de Be Informed per resoldre dubtes, aquest fet fa que en alguns estats del projecte 

aquest quedi temporalment paralitzat. 

4.3.4. Llicència 

Per utilitzar Be Informed és necessària una llicencia, everis disposa d’una llicència però 

d’una versió antiga del software. Fins a la obtenció de la llicència actual la qualitat i 

realització de la feina feta no és la òptima. 

4.4. Metodologia i rigor 

4.4.1. Mètode de treball 

Per realitzar el projecte s’ha utilitzat una metodologia RUP (Rational Unified Process), 

ja que ens ha permès adaptar els processos a les necessitats de al EPO i prioritzar les 

funcionalitats de Be Informed que necessitem. 

Per desenvolupar el treball s’han realitzat iteracions setmanals, en les quals, l’últim pas 

d’aquestes han sigut reunions amb el director. En aquestes reunions s’ha avaluat la 

feina desenvolupada i s’han defininit els punts a assolir per la pròxima iteració. En les 

primeres iteracions la feina realitzada es va centrar més en la investigació de Be 

Informed i de la EPO. En les últimes etapes, les iteracions van anar destinades 

pràcticament de manera exclusiva al desenvolupament del prototip. 

El que ens ha permès aquesta metodologia és anar adaptant el procés a mesura que ha 

anat agafant forma i s’ha valorat periòdicament la feina realitzada. Les reunions 

setmanals han ajudat a que el projecte tingui més qualitat, ja que s’ha anat obtenint 

un feedback periòdic i ha permès solucionar les deficiències en les següents  iteracions. 

Per la part de la memòria també s’ha tingut feedback, per una part dels professors de 

l’assignatura de GEP (cada setmana mentre va durar el mòdul) i per l’altre de la 

professora que fa el paper de ponent. 
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4.4.2. Eines de seguiment 

Be Informed és una eina que ajuda a no generar codi, si no que mitjançant diagrames i 

diverses pantalles podem desenvolupar les vistes de la pàgina web o aplicació. Per 

tant, al no tenir codi no s’han utilitzat repositoris per compartir codi. Per tal de 

compartir el treball realitzat o per fer backups s’ha exportat el projecte generat per Be 

Informed en format zip i s’ha enviat setmanalment a la directora del projecte. 

Les anotacions i observacions generades en les reunions setmanals amb la directora 

del projecte també són un recurs que s’ha tilitzat com a eina de seguiment. 

4.4.3. Mètode de validació 

Com s’ha dit anteriorment, cada setmana s’ha fet una reunió amb la directora del 

projecte, la qual ha anat comprovant que es compleixen els requisits del projecte i que 

són vàlids. També ha anat fent observacions de l’estat del projecte i decidint si 

continuar amb les tasques realitzades fins al moment de la reunió, o bé començar-ne 

de noves. En qualsevol cas, el resultat de la reunió ha sigut un expedient en que hi han 

anotades totes les observacions i que han donat feedback per tal de resoldre errors i 

realitzar millores. 

A part de les reunions també s’ha mantingut el contacte amb la directora via mail per 

resoldre qualsevol dubte que hagi sorgit entre les reunions. Mitjançant el mail també 

hi ha hagut comunicació amb la ponent del projecte, amb la qual s’han realitzat 

reunions durant el desenvolupament d’aquest. 

4.5. Competències tècniques 

 CES1.2: Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels 

estàndards i de les tecnologies disponibles. [En profunditat] 

 CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 

software que es poguessin presentar. [Bastant] 

 CES1.4: Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport 

de xarxa. [Una mica] 

 CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software. [Bastant] 

 CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Bastant] 

 CES2.2: Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant 

mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i 

econòmics. [Bastant] 
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5. Planificació temporal 

5.1. Calendari 

L’estimació de durada d’aquest projecte ha sigut d’aproximadament 5 mesos. L’inici 

d’aquest va ser el 25 d’agost de 2015 i la finalització és la setmana del 25 al 29 de gener de 

2016, aquesta setmana és l’establerta com a setmana reservada per fer les presentacions 

orals dels TFGs. Per tal de preparar la defensa del projecte i per tenir un marge per si hi ha 

problemes i errors es va preveure acabar el projecte el dia 15 de gener de 2016. 

5.2. Recursos 

Per tal de fer aquest projecte es van tenir en compte tant els recursos humans com els 

materials.  

Per la banda dels recursos humans hi ha l’autor del projecte, una persona amb una 

dedicació de 25 hores setmanals, que fan un còmput total de 525 hores de durada del 

projecte.  

Com a recursos materials es va disposar de: 

 Un ordinador portàtil DELL Latitude E5550 amb Windows 7 Enterprise i connexió a 

internet. 

 El software Oracle VM VirtualBox amb una imatge virtual de Windows 7 

Enterprise per tenir un entorn de treball el qual es pugui exportar. 

 L’eina de desenvolupament Be Informed i els softwares SOAPui i Apache Camel. 

 Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office 

PowerPoint 2010 i Adobe Reader XI, per tal de documentar i consultar. 

 Com a eina de comunicació s’han utilitzat els correus electrònics de Gmail, de la 

FIB i l’intern de everis. 

 Per fer còpia de seguretat del projecte i traspassar informació s’ha utilitzat Google 

Drive. 

5.3. Descripció de les tasques 

5.3.1. Adaptació a everis i investigació de Be Informed i de la EPO 

En aquesta primera fase s’ha realitzat un treball de coneixement i integració amb 

l’entorn de desenvolupament, es van coneixer les eines amb les que s’han treballarat i 

el client pel qual es va treballar. Aquesta fase no té cap dependència de precedència. 

5.3.2. Creació de l’entorn de treball i primeres proves 

Aquesta segona etapa ha servit per posar a punt les eines que s’han utilitzat per 

facilitar el posterior treball. També es va començar a experimentar amb l’eina Be 

Informed a un nivell molt bàsic. Aquesta fase té com a dependència de precedència 

l’anterior tasca, ambdues han tingut una duració aproximada de dues setmanes. 
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5.3.3. Gestió del projecte (GEP) 

En aquesta etapa del projecte s’han seguit les indicacions marcades al mòdul de GEP, 

les quals han servit per fer una gestió del projecte i han constat de diversos lliuraments 

i una presentació del treball realitzat. En aquesta tasca s’ha definit l’abast del projecte i 

els seus objectius, en quin context es troba, la seva planificació temporal i el 

pressupost. L’estimació del temps emprat és la publicada a la web de l’assignatura. 

Aquesta tasca no té cap dependència de precedència. 

5.3.4. Realització d’un cas d’ús pràctic de la EPO 

En aquesta tasca s’ha realitzat una investigació a fons de la EPO i de les seves 

necessitats. Mitjançant la informació proporcionada per la pròpia EPO s’ha definit un 

cas d’ús basat en el seu flux de treball que ha servit per desenvolupar el prototip més 

endavant. Aquesta tasca té com a dependència de precedència la primera tasca i la 

tasca vista en el punt anterior. 

5.3.5. Primera iteració: Projectes amb Be Informed 

A partir d’aquesta fase comencen les iteracions del projecte, l’objectiu d’aquesta 

primera iteració ha sigut familiaritzar-se amb l’eina Be Informed, per fer això s’ha fet 

una investigació a fons. En aquesta etapa del projecte també s’ha desenvolupat petits 

prototips de prova, que no tenen relació amb el cas de la EPO. Com a dependència de 

precedència, aquesta etapa té les tasques vistes en els punts 3.3.2 i 3.3.3, per tant, 

s’ha pogut realitzar simultàniament amb la tasca anterior. 

5.3.6. Segona iteració: Estructura inicial de la EPO amb Be Informed 

En aquesta segona iteració del projecte s’ha començat a desenvolupar el producte 

final. Mitjançant el cas d’ús creat anteriorment s’ha desenvolupat una base del 

producte, en el que ja s’ha definit el flux que seguirà el cas i tots els elements que en 

formen part. Aquesta tasca té com a dependència de precedència la tasca anterior i la 

realització del cas d’ús de la EPO. 

5.3.7. Tercera iteració: Estructura final de la EPO amb Be Informed 

Aquesta és la última fase del desenvolupament del cos del producte. En aquesta fase, 

es volia integrar el producte amb altres elements externs, tot i que al final només ha 

sigut un element, el soapUI. També s’ha acabat de desenvolupar el que no es va acabar 

en la fase anterior. Com es pot veure aquesta tasca només té com a dependència de 

precedència la tasca vista anteriorment. Aquestes 3 primeres iteracions han tingut una 

durada de 9 setmanes. 

5.3.8. Quarta iteració: Desenvolupament de la UI 

La quarta iteració es tracta de la part d’estil, en aquesta s’ha modelat la interfície 

d’usuari creada automàticament per Be Informed per adaptar-la a les necessitats de 

l’usuari. La tasca que precedeix a aquesta és la iteració anterior. La durada d’aquesta 

iteració és de 3 setmanes. 
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5.3.9. Tests de proves i errors. 

S’ha definit una tasca per fer tests i proves per tal de solucionar els errors que han 

passat per alt en les iteracions anteriors. S’havia previst realitzar millores al producte si 

hi havia una desviació en la planificació, però no ha sigut això. Com a dependència de 

precedència, aquesta etapa té la tasca anterior. 

5.3.10. Documentació i preparació de la defensa 

Per acabar, l’última etapa del projecte s’ha realitzat la documentació. En aquesta 

documentació s’hi troba la documentació realitzada en el mòdul de GEP i també la 

documentació generada en les diverses iteracions, per tant, com a precedència tindrà 

les diverses iteracions. 

En aquesta etapa també es contempla la preparació per la defensa del projecte davant 

del tribunal. 

5.4. Valoració d’alternatives i pla d’acció 

5.4.1. Estimació del temps 

Tasca Hores 

Investigació de BI i de la EPO 30 

Creació entorn de treball i primeres proves 25 

GEP 75 

Realització d’un cas d’ús pràctic de la EPO 50 

1a iteració 40 

2a iteració 80 

3a iteració 90 

4a iteració 75 

Tests de proves i errors 30 

Documentació i preparació de la defensa 30 

Total 525 

 

  

Taula 1. Estimació d’hores 
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5.4.2. Pla d’acció 

La planificació definida era una previsió, per tant, tenia certa flexibilitat. En cada tasca 

s’hi van afegir un cert número d’hores extres per tal de solucionar imprevistos, si 

s’assolien les tasques abans d’hora doncs es procedia a millorar el producte. 

S’havia previst una setmana de marge abans d’entregar el projecte per tal de 

solucionar possibles errors. Si les iteracions s’acabaven molt abans del temps definit, 

es volia fer una nova iteració per tal d’afegir funcionalitats al prototip final. Si per el 

contrari les iteracions s’allargaven més del previst, es preveia realitzar un prototip 

d’acord amb les tres primeres iteracions, ja que Be Informed genera una interfície 

d’usuari automàtica. Finalment el projecte ha seguit bastant fidelment la planificació, 

per tant, s’han realitzat les quatre iteracions. 

Al final de cada iteració s’ha fet una reunió amb la directora del projecte per tal de 

decidir si s’han assolit els requisits. Com ja s’ha dit anteriorment, també s’ha fet una 

reunió de seguiment setmanal amb la directora per detectar els problemes o realitzar 

canvis abans de la fi de la iteració. 
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5.5. Diagrama de Gantt 

 

 

  

Figura 4. Diagrama de Gantt 
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6. Gestió econòmica 

6.1. Identificació i estimació dels costos 

Tot i ser un projecte realitzat en una empresa es té només en compte la part realitzada per 

l’autor del projecte, per tant, l’estimació de costos derivats de la part de recursos humans 

ve donada directament de la feina realitzada per aquest. Tot i així es tenen en compte els 

diferents rols que desenvolupa, per tant, hi haurà diferents sous per hora. Per realitzar 

l’estimació de costos també es valoren els recursos utilitzats de hardware i de software.  

Per estimar tots aquestes variables es tindrà en compte l’apartat anterior (que incloïa el 

diagrama de Gantt). Tota aquesta informació ens servirà per decidir si el projecte que 

s’està desenvolupant és o no viable. 

6.1.1. Recursos humans 

Com s’ha dit anteriorment, aquest projecte l’ha realitzat una sola persona, però es 

tenen en compte els diferents rols que desenvolupa, aquests seran el de cap de 

projecte, analista i arquitecte. Utilitzant els següents salaris: 

 Cap de projecte: 45€/h 

 Analista: 35€/h 

 Arquitecte: 30€/h 

I utilitzant també la planificació del punt anterior, podem obtenir la següent estimació 

del cost de recursos humans: 

Fase 
Temps de dedicació (en hores) 

Cost estimat 
Cap de projecte Analista Arquitecte 

Investigació 30 0 0 1.350,00€ 

Primeres proves 25 0 0 1.125,00€ 

GEP 75 0 0 3.375,00€ 

Cas d’ús EPO 10 40 0 1.850,00€ 

1a iteració 0 10 30 1.250,00€ 

2a iteració 0 20 60 2.500,00€ 

3a iteració 0 15 75 2.775,00€ 

4a iteració 0 20 55 2.350,00€ 

Tests 0 0 30 900,00€ 

Defensa 30 0 0 1.350,00€ 

Total 170 105 250 18.825,00€ 

  Taula 2. Costos recursos humans 
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6.1.2. Recursos hardware 

En aquest projecte només s’utilitza un portàtil DELL Latitude E5550. Es fa el supòsit 

que té una vida útil de 4 anys i que un any té uns 250 dies hàbils i que cada dia hàbil es 

treballa 8 hores. 

Cost d’amortització=1.200€/(4 anys * (250 dies * 8 h/dia))=0,15€/h 

Això fa que el cost estimat del portàtil, en les 525 hores de duració del projecte és 

78,75€. 

6.1.3. Recursos software 

Pel que fa als recursos de software utilitzats en el projecte hi ha: 

 Windows 7 Enterprise 

 Microsoft Office Professional 2010 

Es suposa que el software té una vida útil de 3 anys i es segueixen els supòsits de 

l’apartat anterior, per tant: 

Cost d’amortització=Preu/(3 anys * (250 dies * 8 h/dia)) 

Software Preu Cost estimat 

Windows 7 Enterprise 100,00€ 8,75€ 

Microsoft Office Professional 2010 240,00€ 21,00€ 

Total  29,75€ 

 

6.1.4. Altres despeses 

Es tindran en compte altres despeses com: 

Producte Preu Unitat Cost 

Connexió a Internet 40,00€/mes 2,5mesos 100,00€ 

Impressió del TFG 0,05€/pàgina 200 pàgines * 4 còpies 40,00€ 

Total   140,00€ 

 

Per la connexió a internet es calcula només la meitat del temps, ja que la resta del 

temps el projecte es desenvolupa a l’empresa everis. 

  

Taula 3. Costos recursos software 

Taula 4. Altres despeses 
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6.1.5. Imprevistos 

En la planificació es van estipular 10 dies de marge per possibles imprevistos, s’estima 

que hi ha una probabilitat del 30% que s’hagi d’utilitzar aquesta setmana. Per calcular 

les despeses realitzades en aquesta setmana es tenen en compte totes les despeses 

calculades fins a l’apartat anterior: 

Cost imprevistos = 10 dies * 0,3 risc * (costos / (525 dies * 5 hores/dia)) = 21,80€ 

Costos = Recursos humans + Hardware + Software + Altres = 19.073,50€ 

6.1.6. Contingència 

Es reservarà un 15% del cost total del projecte com a partida de contingència. 

6.1.7. Cost total 

No es contempla cap marge de benefici, ja que l’objectiu d’aquest projecte és 

presentar-lo com a TFG. Dins de l’empresa el benefici que se n’extreu no és econòmic 

si no educatiu. 

Tipus Cost 

Recursos humans 18.825,00€ 

Recursos hardware 78,75€ 

Recursos software 29,75€ 

Altres despeses 140,00€ 

Imprevistos 21,80€ 

Contingència +15% 

Total 21.959,60€ 

 

6.1.8. Cost real 

Un cop realitzat el projecte es pot calcular el cost real d’aquest com es mostra a la 

taula següent. 

Tipus Cost 

Recursos humans 18.825,00€ 

Recursos hardware 78,75€ 

Recursos software 29,75€ 

Altres despeses 140,00€ 

Imprevistos - 

Contingència - 

Total 19.073,50€ 

 

Com es pot comprovar, no s’ha tingut en compte els recursos destinats a imprevistos i 

a contingència ja que no han sigut necessaris. El resultat real no difereix massa del 

resultat estimat. 

Taula 5. Cost total TFG 

Taula 6. Cost total TFG 
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6.2. Control de gestió 

Tot i ser un projecte realitzat en una empresa l’autor del projecte és qui es gestiona les 

hores dedicades al TFG, per tant, es farà un control de les hores per tal de no sobrepassar 

l’estimació realitzada. Al final de cada iteració es comprovarà que es segueix la planificació 

i que no es sobrepassa la hipotètica despesa de recursos humans, ja que majoritàriament, 

la feina realitzada serà des de casa, per tant el cost/hora serà de 0€. 

Pel que fa a les despeses de hardware, software i altres, es farà un seguiment per tal de no 

superar el capital destinat a aquests apartats. En el cas que es sobrepassi es realitzarà una 

investigació per tal de descobrir la font de l’excés i s’intentarà compensar en les següents 

iteracions. 

En acabar el projecte es farà un càlcul de les despeses realitzades i es compararà amb les 

despeses estimades. En el supòsit que les primeres superin a les segones es tindran en 

compte les partides d’imprevistos i de contingència per afrontar l’excés de despesa. 
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7. Sostenibilitat i compromís social 

Un aspecte que també s’ha de tenir en compte és el de la sostenibilitat. En aquest apartat es 

veurà quina afectació econòmica, ambiental i social té aquest TFG. També es farà una 

avaluació, mitjançant una taula, sobre si aquest projecte és sostenible. 

7.1. Econòmica 

Com s’ha vist anteriorment, hi ha una extensa avaluació dels costos derivats del projecte, 

tant materials com humans, tenint en compte possibles desviacions o imprevistos que 

puguin sorgir al llarg del desenvolupament d’aquest treball. 

Al proporcionar una informació molt valuosa a l’empresa, això fa que el valor d’aquest 

projecte sigui bastant elevat, per tant, el pressupost dissenyat és bastant competitiu, tot i 

que es podria realitzar en un interval de temps més reduït, ja que es podrien destinar més 

recursos humans, o la jornada de treball es podria augmentar a 8 hores diàries. El temps 

dedicat a les tasques és el més idoni, ja que s’ha realitzat un extens estudi del mercat i s’ha 

distribuït de la millor manera possible.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest projecte es realitza a l’empresa everis i forma 

part d’un projecte molt més extens. 

La valoració resultant de la part econòmica d’aquest projecte és de 8 pel que fa a la 

planificació. Pel que fa als resultats obtinguts la valoració és de 9, ja que els resultats són 

bastant similars. La valoració de riscos econòmics és de 0, ja que és un projecte per una 

universitat que no té inversió real. 

7.2. Social 

Aquest projecte està pensat per facilitar la feina als treballadors de l’empresa everis, en 

concret, als que hagin d’utilitzar el software Be Informed en un futur. Ja que en l’actualitat 

el coneixement d’aquesta eina a l’empresa és pràcticament nul, aquest projecte tindrà un 

gran impacte ja que per realitzar el projecte de la EPO hi ha una gran necessitat. 

Aquesta necessitat i posterior solució fa que la valoració sigui de 6 a la planificació. El 

resultat obtingut ha estat l’esperat i es pot considerar que serà d’ajuda pels treballadors 

de l’empresa, per tant, la valoració és de 7. Els riscos socials que comporta aquest projecte 

són nuls. 

7.3. Ambiental 

El màxim recurs utilitzat en aquest projecte és l’ordinador portàtil, el qual tindrà una 

despesa d’electricitat, però l’impacte ambiental d’aquest és mínim. 

També es realitzarà una despesa d’unes 800 pàgines, destinades a les 4 còpies del TFG, 

però no es gastarà cap altre tipus de document durant la realització del projecte. 

Aquest projecte tindrà una valoració de 6 a la planificació pel que fa a l’impacte ambiental, 

ja que no redueix l’impacte ambiental però tampoc ajuda a incrementar-lo. El consum de 

recursos ha sigut l’esperat i és mínim, per tant, la valoració en aquest cas és de 10, per 

contra, els danys ambientals són nuls i la nota d’aquest apartat serà de 0. 
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7.4. Valoració final 

La següent taula mostra les puntuacions obtingudes en les valoracions anteriors. La 

puntuació total és de 46 d’un total de 60 punts, per tant, es pot afirmar que aquest 

projecte és bastant sostenible. 

Sostenibilitat Econòmica Social Ambiental Total 

Planificació 
Viabilitat 

econòmica 

Millora en la 

qualitat de vida 
Anàlisis de recursos 

 

Valoració 8 6 6 20 

Resultats 
Cost final vs. 

previsió 

Impacte a 

l’entorn social 
Consum de recursos 

 

Valoració 9 7 10 26 

Riscos 
Adaptació a 

canvis d’escenari 
Danys socials Danys ambientals 

 

Valoració 0 0 0 0 

Valoració total    46 

 

  

Taula 7. Matriu de sostenibilitat 
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8. Anàlisi i especificació 

En aquest apartat del projecte es fa una descripció detallada del funcionament del sistema, per  

tal d’especificar tots els seus requisits, tant funcionals com no funcionals. 

8.1. Requisits 

Per tal de realitzar un prototip funcional s’ha optat per extreure varis requisits del flux de 

treball de la EPO. 

Per tal d’extreure aquests requisits s’ha fet una investigació a fons de la metodologia de 

treball de la EPO. Aquesta investigació s’ha realitzat utilitzant uns documents que detallen 

la metodologia que segueix la EPO i les hores estimades en cada un dels passos. D’aquí se 

n’han extret diversos rols que seran els protagonistes dels diferents casos.  

8.1.1. Usuari desconegut 

Qualsevol usuari que accedeixi a la web sense estar registrat tindrà aquest rol. Els 

diferents requisits són: 

1. Fer login. 

2. Registrar un usuari sol·licitant. 

3. Registrar una organització. 

4. Consultar les organitzacions registrades. 

5. Fer una cerca dins la web dins les opcions que te habilitades. 

8.1.2. Sol·licitant 

Usuari registrat com a sol·licitant. Aquest usuari té més privilegis que l’usuari 

desconegut, les accions que pot realitzar són: 

1. Fer logout. 

2. Registrar un usuari sol·licitant. 

3. Registrar una organització. 

4. Consultar les organitzacions registrades. 

5. Fer una cerca dins la web dins les opcions que te habilitades. 

6. Crear un cas de concessió de patent. 

7. Presentar la documentació de la patent. 

8. Consultar/Eliminar/Editar els seus propis casos creats. 

8.1.3. FO (Formalities Officer) 

Aquest usuari és el que fa una primera revisió de la informació entregada per el 

sol·licitant. Fa la comprovació que la documentació presentada segueixi l’estructura 

adequada i que sigui correcta. 

1. Fer logout. 

2. Registrar un usuari sol·licitant. 

3. Registrar una organització. 

4. Consultar les organitzacions i els usuaris registrats. 

5. Fer una cerca dins la web dins les opcions que te habilitades. 

6. Crear un cas de concessió de patent. 
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7. Consultar/Eliminar/Editar tots els casos creats. 

8. Accedir a la opció de “FO Request Review” i completar la informació. 

9. Consultar/Eliminar/Editar la informació relacionada amb els sol·licitants. 

10. Consultar/Eliminar/Editar la informació presentada pels sol·licitants. 

8.1.4. Examinador 

És l’usuari encarregat de fer la segona i última comprovació de la informació de la 

patent entregada el sol·licitant. Comprova que tot estigui correcte i no hi hagi errors 

que el FO no hagi vist. 

1. Fer logout. 

2. Registrar un usuari sol·licitant. 

3. Registrar una organització. 

4. Consultar les organitzacions i els usuaris registrats. 

5. Fer una cerca dins la web dins les opcions que te habilitades. 

6. Crear un cas de concessió de patent. 

7. Consultar/Eliminar/Editar tots els casos creats. 

8. Accedir a la opció de “Examiner Review” i completar la informació. 

9. Consultar/Eliminar/Editar la informació relacionada amb els sol·licitants. 

10. Consultar/Eliminar/Editar la informació presentada pels sol·licitants. 

8.1.5. Administrador 

Aquest usuari té privilegis per realitzar totes les accions possibles, incloses les de 

modificar i eliminar usuaris i organitzacions. 

1. Fer logout. 

2. Registrar un usuari sol·licitant. 

3. Registrar una organització. 

4. Consultar les organitzacions i els usuaris registrats. 

5. Fer una cerca dins la web dins les opcions que te habilitades. 

6. Crear un cas de concessió de patent. 

7. Consultar/Eliminar/Editar tots els casos creats. 

8. Consultar/Eliminar/Editar la informació relacionada amb els sol·licitants. 

9. Consultar/Eliminar/Editar la informació presentada pels sol·licitants. 

10. Consultar/Eliminar/Editar les organitzacions i els usuaris creats. 
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8.2. Casos d’ús 

Cas d’ús #1. Fer Login 

Actor Usuari desconegut 

Precondició Cap 

Disparador L’usuari vol accedir a la web com a usuari registrat. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre la opció de “Login” 

2. El sistema mostra un requadre demanant les dades. 

3. L’usuari introdueix les seves credencials. 

4. L’usuari accedeix a la web com a usuari registrat. 

Extensions 4a. L’usuari no està registrat 

4a1. Retorn al pas 2 amb un missatge d’error. 

 

Cas d’ús #2. Registrar una organització 

Actor Usuari desconegut, Sol·licitant, FO, Examinador, Administrador 

Precondició Cap 

Disparador L’usuari vol crear una nova organització 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre la opció de “Register Organization”. 

2. El sistema mostra els camps necessaris. 

3. L’usuari introdueix les dades. 

4. El sistema crea l’organització 

Extensions 4a. Hi ha dades incorrectes 

4a1. Retorn al pas 2 mostrant els camps erronis. 

 

Cas d’ús #3. Registrar un usuari sol·licitant 

Actor Usuari desconegut, Sol·licitant , FO, Examinador, Administrador 

Precondició Cap 

Disparador L’usuari vol crear un nou usuari sol·licitant. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre la opció de “Register Applicant”. 

2. El sistema demana un nom pel cas. 

3. L’usuari introdueix un nom. 

4. El sistema retorna a la pàgina de creació d’usuari. 

5. L’usuari clica sobre la opció de “Create Applicant User”. 

6. El sistema mostra els camps necessaris. 

7. L’usuari introdueix les dades. 

8. El sistema crea l’usuari sol·licitant. 

Extensions 8a. Hi ha dades incorrectes 

8a1. Retorn al pas 6 mostrant els camps erronis. 
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Cas d’ús #4. Consultar les organitzacions o usuaris registrats 

Actor Usuari desconegut, Sol·licitant, FO, Examinador, Administrador 

Precondició Cap 

Disparador L’usuari vol consultar una organització o usuari 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre la opció de “Management”. 

2. El sistema mostra una llista de les organitzacions o usuaris creats. 

3. L’usuari clica sobre la organització o usuari que vol consultar. 

4. El sistema mostra la informació. 

Extensions 2a. Si el rol és “Usuari desconegut” o  “Sol·licitant” no es mostren els 

usuaris creats. 

 

Cas d’ús #5. Fer una cerca 

Actor Usuari desconegut, Sol·licitant, FO, Examinador, Administrador 

Precondició Cap 

Disparador L’usuari vol fer una cerca a la web 

Escenari 

principal 

1. L’usuari introdueix el text a cercar dins el requadre. 

2. L’usuari escull en quin àmbit vol fer la cerca i clica. 

3. El sistema mostra el resultat obtingut. 

Extensions - 

 

Cas d’ús #6. Fer Logout 

Actor Sol·licitant, FO, Examinador, Administrador 

Precondició Ser un usuari registrat 

Disparador L’usuari vol fer logout. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre la opció de “Logout” 

2. El sistema retorna la web com a rol “Usuari desconegut” 

Extensions - 

 

Cas d’ús #7. Crear un cas de concessió de patents 

Actor Sol·licitant, FO, Examinador, Administrador 

Precondició Ser un usuari registrat 

Disparador L’usuari vol crear un cas 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre la opció de “Patent Grant Case”. 

2. El sistema demana un nom pel cas. 

3. L’usuari introdueix un nom. 

4. El sistema retorna a la pàgina de “Patent Grant Case”. 

Extensions - 

 

 
 
 
 



38 
 

Cas d’ús #8. Presentar la documentació de la patent 

Actor Sol·licitant 

Precondició Ser un usuari sol·licitant, CU7 

Disparador L’usuari vol presentar la documentació d’una patent 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre un dels seus casos creats. 

2. El sistema retorna a la pàgina de “Patent Grant Case”. 

3. L’usuari clica sobre la opció “Submit documentation”. 

4. El sistema mostra els camps necessaris. 

5. L’usuari introdueix les dades. 

6. El sistema puja la documentació a la web. 

Extensions 6a. Hi ha dades incorrectes 

6a1. Retorn al pas 4 mostrant els camps erronis. 

 

Cas d’ús #9. Consultar/Eliminar/Editar casos 

Actor Sol·licitant, FO, Examinador, Administrador 

Precondició Ser un usuari registrat, CU7 

Disparador L’usuari vol modificar un cas 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre un casos creats. 

2. El sistema retorna a la pàgina de “Patent Grant Case”. 

Extensions 1a. L’usuari clica sobre la opció d’editar 

1a1. El sistema mostra els camps modificables. 

1a2. L’usuari introdueix els camps. 

1a3. El sistema modifica les dades. 

1b. L’usuari clica sobre la opció d’eliminar 

1b1. El sistema mostra un pop-up de confirmació. 

1b2. L’usuari clica la opció d’eliminar. 

1b3. El sistema elimina el cas. 
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Cas d’ús #10. FO Request Review 

Actor FO 

Precondició Ser un usuari FO, CU8 

Disparador L’usuari vol revisar la informació d’una patent i confirmar la seva 

correctesa. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre un dels casos creats. 

2. El sistema retorna a la pàgina de “Patent Grant Case”. 

3. L’usuari clica sobre la opció “FO Request Review”. 

4. El sistema mostra els camps necessaris. 

5. L’usuari marca les opcions. 

6. El sistema puja la documentació a la web. 

Extensions - 

 

Cas d’ús #11. Consultar/Eliminar/Editar dades sol·licitants 

Actor FO, Examinador, Administrador 

Precondició Ser un usuari registrat 

Disparador L’usuari vol consultar les dades d’un sol·licitant 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre un “Applicant” creat dins la pestanya 

“Applicants”. 

2. El sistema retorna a la pàgina del sol·licitant. 

Extensions 1a. L’usuari clica sobre la opció d’editar 

1a1. El sistema mostra els camps modificables. 

1a2. L’usuari introdueix els camps. 

1a3. El sistema modifica les dades. 

1b. L’usuari clica sobre la opció d’eliminar 

1b1. El sistema mostra un pop-up de confirmació. 

1b2. L’usuari clica la opció d’eliminar. 

1b3. El sistema elimina el cas. 
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Cas d’ús #12. Consultar/Eliminar/Editar informació patents 

Actor FO, Examinador, Administrador 

Precondició Ser un usuari registrat 

Disparador L’usuari vol consultar les dades d’una patent 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre una patent  creada dins la pestanya 

“Documentation”. 

2. El sistema retorna a la pàgina de la patent. 

Extensions 1a. L’usuari clica sobre la opció d’editar 

1a1. El sistema mostra els camps modificables. 

1a2. L’usuari introdueix els camps. 

1a3. El sistema modifica les dades. 

1b. L’usuari clica sobre la opció d’eliminar 

1b1. El sistema mostra un pop-up de confirmació. 

1b2. L’usuari clica la opció d’eliminar. 

1b3. El sistema elimina el cas. 

 

Cas d’ús #13. Examiner Review 

Actor Examinador 

Precondició Ser un usuari examinador, CU10 

Disparador L’usuari vol revisar la informació d’una patenti confirmar la seva 

correctesa. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre un dels casos creats. 

2. El sistema retorna a la pàgina de “Patent Grant Case”. 

3. L’usuari clica sobre la opció “Examiner Review”. 

4. El sistema mostra els camps necessaris. 

5. L’usuari marca les opcions. 

6. El sistema puja la documentació a la web. 

Extensions - 
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Cas d’ús #14. Consultar/Eliminar/Editar usuaris i organitzacions 

Actor Administrador 

Precondició Ser un usuari Administrador, CU4 

Disparador L’usuari vol modificar un usuari o organització 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica sobre la opció d’editar un usuari o organització. 

2. El sistema mostra els camps modificables. 

3. L’usuari introdueix els camps. 

4. El sistema modifica les dades. 

Extensions 1a. L’usuari clica sobre la opció d’eliminar 

1a1. El sistema mostra un pop-up de confirmació. 

1a2. L’usuari clica la opció d’eliminar. 

1a3. El sistema elimina el cas. 
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8.3. Storyboards 

A continuació es mostraran les representacions del disseny de la web prèvies al 

desenvolupament d’aquesta. En aquestes representacions podrem veure una primera idea 

de l’estil que seguirà l’aplicació web. Aquestes primeres idees no són definitives i diferiran 

lleugerament del resultat final del prototip. 

A continuació es pot observar la vista de l’usuari no registrat: 

 

 
A la part superior de la web s’hi ubicarà el logotip de la EPO a la part esquerra, i a la dreta 

tindrem un botó que ens desplegarà el formulari de login, que tindrà l’estil següent: 

 

  

Figura 5. Storyboard pantalla inicial d’usuari desconegut 

Figura 6. Desplegable Login 
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Les opcions de l’usuari desconegut seran accessibles des de les pantalles de qualsevol 

usuari, tot segui es mostra la pantalla d’un usuari examinador: 

 

En aquesta pantalla es pot observar que a la part superior dreta s’hi afegeix la opció de 

Logout. També se li dona opció a l’usuari de veure la web com a usuari registrat (en aquest 

cas, examinador) o com usuari desconegut. A la part principal hi ha diverses opcions 

depenent de l’usuari que s’ha registrat, en el cas de l’examinador té les opcions: 

 Overview que mostra la llista de casos.  

 La opció Management que mostra els usuaris i organitzacions. 

 Documentation mostra tota la documentació que hi ha pujada. 

 I Applicant mostra els diferents sol·licitants amb la seva informació i documentació 

associada. 

  

Figura 7. Storyboard usuari examinador 
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També es representa la pantalla de formulari, com a exemple s’ha agafat la opció de 

Submit Documentation de l’usuari sol·licitant: 

 

En aquest cas hi ha un Breadcrump a la part superior de la part principal de la pantalla per 

facilitar el moviment entre els diferents passos. També es mostra una caixa amb el tipus de 

cas que estem fent i el nom d’aquest. 

Hi haurà moltes diferents pantalles, però totes seguiran l’estil d’aquestes, en estructura. 

  

Figura 8. Storyboard formulari Submit Documentation 
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9. Arquitectura del sistema 

Aquest projecte es basa en un projecte més gran de desenvolupament d’una arquitectura d’un 

software. Primer es farà una descripció general de la implementació de l’arquitectura que es 

vol fer des de everis. Posteriorment es descriurà l’arquitectura utilitzada per desenvolupar 

aquest projecte. 

9.1. Arquitectura proposada per everis 

L’arquitectura que es vol desenvolupar des de everis per la EPO està organitzada en tres 

capes principals i una capa d’integració. Les tres capes principals serien: una capa 

d’interfície d’usuari, una capa de gestió de casos i una capa de dades. 

 

 

 Interaction Layer: Aquest és el canal que utilitzarà la EPO per tal d’interactuar amb 

tots els usuaris, tant interns com externs. 

 EPO Internal Portal: Aquest serà el servei utilitzat pels usuaris interns per 

desenvolupar qualsevol activitat relacionada amb les patents. Be Informed 

genera una UI específica per cada cas. Aquesta és personalitzable segons 

els requisits de negoci. Es preveu interacció amb el Team Patent, utilitzat 

avui en dia per la EPO com a workspace per tal de treballar amb les 

patents. 

Figura 9. Capes de l’arquitectura de la EPO 
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 External Portal: Servei utilitzat pels ciutadans. Des d’aquí podran realitzar 

consultes o iniciar processos de creació de patents. 

 Case Management Service: És l’element central que orquestra l’arquitectura. El 

Case Management es basa en una revisió del model tradicional de tramitació en 

BPM, on els processos integrals dirigits es descomponen en processos més simples 

però on l’usuari obté una major importància i responsabilitat. 

 Be Informed: És l’eina que permet definir i modelar els diferents casos i la 

interacció amb els usuaris finals. Utilitzant els models de Be Informed es 

construeixen els serveis bàsics que es divideixen en: 

 Products (regles de negoci) 

 Registration (dades dels objectes) 

 Case (flux de treball del procés) 

 Interaction (interfície d’usuari) 

 Unified Integration Services (Apache Camel): És el centre d’intercanvi de dades 

amb la plataforma Be Informed. S’encarrega de la comunicació amb els serveis 

externs proporcionant un framework de referència per a la integració de 

components i l’intercanvi de dades. 

 Back-ends: Emmagatzemen la informació requerida per el procés de concessió de 

patents. 

 Information Services: En el Documentum es guardaran els documents no 

estructurats i a MongoDB  els documents estructurats. La gestió de les 

dades estarà definida per tal de facilitar la gestió de les patents. 

 Common Infraestructure Services: Gestió dels documents no estructurats. 

Gestió de l’emmagatzematge dels documents en estat inactiu, però que 

han de ser guardats. Classificació dels documents que segueixen el model 

PDM (Patent Document Model). 

 Legacy Systems: Sistemes actuals de treball amb patents. El nou model 

d’arquitectura ha de preveure la connexió amb aquests sistemes. 

9.2. Arquitectura del TFG 

Aquest TFG es centra en la investigació de la capa de gestió de casos, per tant, en el Be 

Informed.  També es desenvoluparà una UI bàsica per el prototip i es realitzarà una 

investigació de l’eina Apache Camel per tal de fer una integració amb un servei de mail. 

Per tant, en aquest projecte es treballarà amb la capa d’integració i amb les dues capes 

superiors, la d’interacció amb l’usuari i la de gestió de casos. 

L’arquitectura del Be Informed es pot definir com un Business Process Platform que permet 

definir les regles de negoci de manera intuïtiva a través de models lògics. 

Els models defineixen el producte, el flux del procés, els serveis externs a utilitzar i els 

canals de comunicació. Cada model es defineix dins un domini que especifica la seva àrea 

d’influència: 

 Case: Aquest model defineix el flux del cas, defineix les accions i roles que hi 

participen. Per exemple podrien ser “Validar la sol·licitud”, “Comprovar els 

documents aportats” i “Concedir la patent”. 
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 Product: Aquí es defineix les decisions a prendre en el cas, segons la política de 

l’empresa. Per exemple “Requisits per la concessió d’una patent” i “ Anys que 

durarà una patent”. 

 Registration: Definició dels objectes utilitzats en el cas. Per exemple “Sol·licitant” i 

“Patent”. 

 Portal: Model encarregat de la interacció amb l’usuari. Defineix les pantalles i els 

serveis per a cada actor. 

 

 

Be Informed crea un camí únic que s’ha de seguir per tal de completar el cas, evitant 

possibles errors de comunicació entre actors. 

 

  

Figura 10. Estructura Be Informed 
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10. Investigació de Be Informed 

En aquest apartat es farà una descripció de les funcionalitats que s’han descobert en la 

investigació realitzada de l’eina Be Informed i s’explicarà l’estructura interna que té. 

10.1. Visió general 

Be Informed és una plataforma de negoci orientada a regles que permet a les 

organitzacions fer front a la complexitat del món real i transformar els seus processos de 

negoci. Aquesta eina ha adoptat una forma alternativa d’automatització de processos: 

aplicació de models declaratius i algoritmes orientats a objectius. 

Be Informed també es defineix com una plataforma directa basada en models, això vol dir 

que els models creats pels usuaris són executables immediatament, sense generació de 

codi, programació addicional, conversions a altres tecnologies ni altres passos entremitjos. 

En una solució implementada per Be Informed el disseny és el model, i el model és 

l’aplicació. En cada pas del desenvolupament, el model es pot executar. 

10.2. Organització Be Informed 

Be Informed es divideix en cinc diferents eines amb diferents funcionalitats cada una. 

Aquestes eines es divideixen en tres grups segons la fase en la que actuen, com es mostra 

en la següent figura: 

 

Hi ha una sisena eina, que serveix per comunicar la resta, anomenada Workplace. 

Aquest estudi s’ha centrat sobretot en la investigació del mòdul Studio, tot i que també 

s’han observat els mòduls Team i Server. 

  

Figura 11. Eines del Be Informed 
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10.2.1. Be Informed Studio 

Be Informed Studio és l’eina utilitzada pels experts del domini que permet plasmar i 

registrar els coneixements del flux i funcionalitats de l’aplicació de manera molt 

estructurada. En aquest mòdul s’hi determinen els processos i decisions que s’han de 

seguir i prendre. L’estructura d’aquests processos i decisions determinaran el 

desplegament del producte resultant. 

 

10.2.2. Be Informed Test 

Be Informed Test ens permet posar a prova els models realitzats i calcular la qualitat. 

Fa una comparació dels resultats obtinguts amb els resultats esperats definits 

anteriorment.  

També permet fer proves de regressió. Quan es realitzen canvis es comparen els 

resultats obtinguts abans i després de realitzar aquests canvis. 

 

  

Figura 12. Pantalles Be Informed Studio 

Figura 13. Pantalles Be Informed Test 
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10.2.3. Be Informed Team 

Be Informed Team ens permet compartir coneixements i continguts. És un únic 

repositori on s’emmagatzema tot aquest coneixement i és accessible per tota 

l’organització. També permet guardar diferents versions del producte. 

 

10.2.4. Be Informed Server 

Be Informed Server és l’entorn d’execució. El servidor proporciona el servei de forma 

interactiva a través d’un canal web, és un contenidor en el que es despleguen els 

models, perfils i altres recursos com layouts, templates i jocs de prova. 

10.2.5. Be Informed Analysis 

Be Informed Analysis permet realitzar els anàlisis dels models. Aquests anàlisis poden 

servir per avaluar canvis o per predir resultats de noves polítiques. Es poden crear 

conjunts de dades a l’Studio  i executar els serveis contra aquestes dades, per tal 

d’analitzar els resultats obtinguts. 

10.3. Arquitectura Be Informed 

Be Informed és una plataforma que s’ajusta a la perfecció a en una arquitectura de negoci 

basada en components (en la figura següent, els components són les caixes). El programa 

ja porta incorporats una sèrie de components bàsics, suficients per crear models de negoci 

complexos. També hi ha la possibilitat de crear nous components (en llenguatge de Be 

Informed: Meta-models). La idea bàsica que porta Be Informed és que qualsevol procés de 

negoci es pot descompondre en diferents components. 

 

  

Figura 14. Pantalles Be Informed Team 

Figura 15. Components Be Informed 
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Els diferents components de negoci ja creats de què disposa Be Informed són els següents: 

 Register: aquest component és el responsable de la captura, gestió i prestació de 

la informació autenticada respecte a un tema específic. El Register és el 

responsable de garantir l’autenticitat i la coherència de la informació que 

emmagatzema. Per tant, no només emmagatzema informació, sinó que també 

conté els processos necessaris per a actualitzar o emmagatzemar informació. Per 

exemple, si un nou usuari sol·licitant es registra, l’Applicant Register ha de realitzar 

tots els controls necessaris de les dades abans de proporcionar aquesta informació 

a un altre component de negoci. Això assegura que el registre d’un objecte sempre 

es durà a terme seguint el mateix procediment, que garantirà la consistència, el 

compliment i la bona qualitat de les dades. 

 Case: en aquesta categoria es troben els components que són els principals 

responsables dels processos de negoci identificats en l’organització. El disseny dels 

processos es basa en les següents característiques: 

 Un disseny comprèn un procés genèric que suporta múltiples productes i 

serveis. 

 El disseny dels processos es basa en les restriccions. A Be Informed es 

descriu sota quines condicions una activitat es pot (o no pot es pot) 

desenvolupar. 

 Be Informed utilitza un procés orientat a objectius, això permet la 

personalització i generar processos a mida, de manera que cada cas té el 

seu propi flux basat en un procés definit. 

 Els processos es guien per esdeveniments. Cada esdeveniment canvia el 

context del cas i Be Informed reacciona i determina les decisions que s’han 

de prendre o objectius que s’han de canviar, afectant el flux del procés. 

 Product: Aquesta categoria conté els components que descriuen els productes, 

serveis i polítiques de l’organització. Els productes i serveis contenen la definició 

de tots els controls pertinents, condicions, drets i obligacions que es descriuen en 

les polítiques, lleis i reglaments. 

 Channels: Aquest component pot suportar la informació entrant i sortint. Un 

portal ofereix accés a les parts interessades a la informació per la qual estan 

autoritzats. Cada un d’aquests portals proporciona una representació dels serveis 

digitals definits pels altres components dins de l’aplicació de l’empresa. 

 Context: Aquesta categoria defineix els diferents stakeholders com a rols dels 

usuaris. Altres organismes i sistemes que interactuïn amb l’aplicació també es 

definiran en el Context. 

Tot i que a primera vista pot semblar una arquitectura tradicional per capes, no és així. 

Be Informed es basa en una arquitectura orientada a serveis i utilitza components que 

proporcionen de forma independent determinades funcions a altres components. 

Cada component es basa en varis tipus de funcions i pot contenir dades i poden ser 

reemplaçats sense greus conseqüències. 
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10.4. Components de negoci 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, Be Informed es divideix en components de negoci. En 

aquest apartat es detallaran en profunditat cada un d’ells. 

10.4.1. Registration model 

En la figura següent es mostra el Meta-model del model de registre, aquí es veuen les 

relacions entre els diferents conceptes existents dins del model Registration. 

 

10.4.1.1. Register 

Proporciona informació sobre varis objectes de negoci en un lloc centralitzat. A 

part d’emmagatzemar, també serveix per realitzar transaccions. La informació es 

pot accedir internament o des d’un registre extern. 

Hi ha dos tipus de registre, el registre local i el registre remot. 

Registre local: suporta l’emmagatzematge de les instàncies dels objectes 

gestionats per l’aplicació Be Informed. 

Registre remot: no és part del nucli d’implementació del Be Informed, però es pot 

implementar amb serveix externs, això vol dir que hi ha una interfície entre la 

implementació i el registre. S’utilitza quan és necessària informació exterior que 

no forma part de Be Informed.  

Els models dels dos tipus de registre són exactament el mateix. Quan es un registre 

local, els models s’utilitzen per guardar la informació del registre. Quan el registre 

és remot, el model s’utilitza per definir la implementació del servei. Per escollir la 

opció de registre, s’utilitza el behavior profile (punt 9.4.1.6) 

Figura 16. Meta-model “Registration” 
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10.4.1.2. Object 

És la unitat d’informació en el registre. Un objecte pot estar associat a altres 

objectes i pot tenir entitats dèbils i propietats. La definició d’un objecte dona la 

visió empresarial d’un objecte. Un objecte es defineix per la seva associació amb 

altres objectes i entitats i per les seves restriccions. En la figura següent es veu 

l’objecte Customer amb la seva propietat clau (número de la seguretat social) i 

altres propietats. 

 

Els objectes no necessiten obligatòriament una propietat clau, s no se li assigna 

una clau, Be Informed l’identifica amb un número seqüencial. La propietat clau pot 

ser una clau simple o una clau combinada. 

10.4.1.3. Properties 

Els objectes i entitats dèbils tenen propietats subjacents de diferents tipus. 

Aquests tipus de  propietats defineixen les propietats del rol que tenen dins el 

procés de negoci, com nomenar, identificar, referenciar, etc. La següent figura 

mostra els tipus de propietats que existeixen. 

 

Figura 17. Exemple d’objecte “Registration” 

Figura 18. Propietats del model “Registration” 
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A totes les propietats se li poden afegir restriccions, això permet, per exemple, 

assegurar que les dades d’entrada tenen el format correcte. Les restriccions es 

defineixen al Behavior Profile. 

 

10.4.1.4. Weak Entities 

Els objectes poden tenir entitats dèbils amb propietats subjacents. Hi pot haver 

més d’una instància de l’entitat dins un objecte. Les entitats febles existeixen 

sempre amb relació amb un objecte i no es poden consultar directament. 

 

  

Figura 19. Restricció d’una propietat 

Figura 20. Exemple d’una entitat dèbil 
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10.4.1.5. Transactions 

S’utilitza per implementar canvis complexos en els objectes del registre (canvis que 

involucren múltiples usuaris o rols i múltiples objectes) o per comprovar la qualitat 

de la informació registrada. S’ofereixen diferents tipus de transaccions, les quals , 

es completen si tots els objectius i post-condicions s’assoleixen. En les següents 

figures es pot veure un exemple de transacció d’un treballador que deixa la 

companyia. 

 

En sortir de l’empresa està prevista una entrevista i es crea una carta de 

recomanació. Quan s’ha produït l’entrevista el contracte de treball es pot treure 

del registre. 

  

Figura 21. Exemple d’una transacció 
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10.4.1.6. Configuració del Behavior Profile 

En aquest apartat s’explicarà com Be Informed tracta el comportament que han de 

seguir els objectes del component de registre. 

En el perfil de comportament (Behavior Profile) es poden modificar les accions que 

realitza l’aplicació. Els elements que es poden canviar en aquest cas són: permisos 

i restriccions. Els permisos són importants per decidir qui està autoritzat per 

canviar o accedir a les dades. Les restriccions defineixen quins atributs han de 

seguir les propietats. 

10.4.2. Case model 

En la figura següent es mostra el Meta-model del model de casos, aquí es veuen les 

relacions entre els diferents conceptes existents dins del model Case. 

 

10.4.2.1. Case 

Per implementar els processos de negoci, les organitzacions poden utilitzar 

diferents tipus de casos. Els casos es completen si tots els objectius (post-

condicions) dels cas es compleixen. 

10.4.2.2. Activity 

Per complir les post-condicions d’un procés, són necessàries les activitats. 

Aquestes activitats poden tenir pre-condicions que també han de complir-se, per 

tal que es puguin realitzar. 

Figura 22. Meta-model “Case” 
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10.4.2.3. Case object 

Els objectes del cas descriuen quins objectes es creen i es mantenen dins de l’abast 

del cas. La diferència entre els objectes del cas i els objectes del registre és que els 

primers sempre tenen relació amb un cas particular i els segons són independents 

de qualsevol cas, excepte si hi estan associats. A l’exemple de sota tenim una 

activitat que crea un objecte del model Registration i una altra activitat que crea 

un Case Object. 

 

10.4.2.4. Appointment 

L’objecte Appointment defineix els tipus de cites que es poden trobar en un procés 

de negoci. L’estat d’una cita pot ser pre-condició d’altres activitats. Un 

Figura 23. Estructura model “Case” 

Figura 24. Exemple d’objecte “Case” 
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Appointment es pot trobar en dos estats: programat (amb data i temps inicials i 

finals) i passat (la cita ja ha passat i s’ha guardat) 

 

10.4.2.5. Document 

Aquest objecte defineix qualsevol tipus de document que es pugui trobar en un 

procés de negoci. Els documents es poden crear en el procés o es poden afegir 

durant el cas. La disponibilitat del document pot ser pre-condició d’una activitat. 

Amb el Behavior Profile  es pot definir les parts fixes dels texts que es creïn i les 

parts variables amb dades del cas. 

10.4.2.6. Note 

L’objecte Note defineix els tipus de notes que es poden trobar en un procés de 

negoci. La disponibilitat d’una nota pot ser pre-condició d’altres activitats. 

10.4.2.7. Time limit 

El temps límit descriu una constant de temps que s’aplica al procés de negoci o a 

una part d’aquest. Les activitats poden començar, acabar, suspendre o reprendre 

un temps límit. L’estat del temps límit pot ser pre-condició d’una activitat. En la 

figura següent es pot veure com el temps límit es comença, es suspèn, es reprèn i 

es para. 

 

10.4.2.8. Involment role 

Els rols de participació descriuen els rols dels usuaris els quals poden participar en 

un procés. Aquests rols es poden utilitzar per definir el rol que ha de tenir un 

usuari per realitzar una determinada activitat. 

 

Figura 25. Exemple “Appointment” 

Figura 26. Exemple “Time límit” 
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Be Informed te diferents rols: 

Organization role: Pertanyen a la capa d’interacció. Tots els permisos que tingui 

una organització se li aplicarà a tots els membres d’aquesta. 

User role: Els usuaris poden tenir rols assignats en una aplicació. Tots els permisos 

que tingui un rol els tindrà l’usuari quan estigui connectat. També pertanyen a la 

capa d’interacció. 

Involment role: Aquest rol es produeix quan es desenvolupa un cas o una 

transacció. En una aplicació, un usuari pot obtenir un rol de manera dinàmica. Un 

usuari només té aquest rol en els casos particulars. 

10.4.2.9. Configuració de Behavior Profile 

L’aplicació web proporciona un panell d’activitats pels casos. Des del Behavior 

Profile es pot especificar quines activitats seran visibles o quins casos segons el rol 

o segons si ja estan completades o no. 

 

10.4.3. Product model 

En la figura següent es mostra el Meta-model del model de productes, aquí es veuen 

les relacions entre els diferents conceptes existents dins del model Product. 

Cada producte té unes restriccions i cada restricció consisteix en condicions, classes o 

càlculs. 

Figura 27. Behavior profile Case 
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. 

10.4.3.1. Relació de condició 

Les relacions condicionals s’utilitzen per assegurar-se que els conceptes estan 

complint amb les exigències que s’estableixen per el producte especificat. 

L’objectiu d’una condició és verificar si es compleixen els requisits abans que es 

dedueixi la decisió. Hi ha tres tipus de condicions: 

 Requisits: Un concepte amb requisits només pot ser cert si es compleixen 

tots els requisits. 

 Implicat per: Un concepte amb implicacions és cert si una o més 

implicacions són certes. 

 Exclòs per: Un concepte amb exclusions és cert només si totes les 

exclusions són falses. 

Mitjançant el Behavior Profile es pot afegir condicions a les altres relacions 

utilitzant una propietat del tipus de condició. 

 

 

Figura 28. Meta-model Product 

Figura 29. Exemple de relació de condició 
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10.4.3.2. Relació de càlcul 

Una relació de càlcul s’utilitza quan un concepte és identificat amb un cert valor. 

Aquest valor pot ser un número, una data o una cadena. Hi ha un tipus de relació: 

 Depèn de: Aquesta relació té la capacitat d’assignar un valor a un concepte 

mitjançant una expressió. El concepte A és verdader si el càlcul de B es 

completa. El concepte A ha de contenir una formula que inclogui 

l’identificador de B. 

 

10.4.3.3. Relació jeràrquica 

Una classe o una classificació es un concepte booleà que sol ser part d’un grup 

anomenat taxonomia. La relació que s’utilitza és la de “subclasse de”. 

Una classe pot ser subclasse d’una altra classe, fins i tot de diverses classes si les 

superclasses són de la mateixa classe, per tant, una classe també pot ser 

superclasse d’altres classes. Un concepte de classe només pot arribar a ser cert si 

la seva superclasse pot ser certa. Na superclasse pot ser certa fins i tot si no hi ha 

subclasses certes. 

 Subclasse de: Aquesta tipus de relació jeràrquica s’afegeix a un grup de 

classes. 

10.4.4. Interaction model 

El model d’interacció proporciona elements per especificar el context de l’entorn de 

negoci. Els portals i els serveis es poden especificar amb les relacions que es generen 

amb els models de Registration, Case management i Products. 

Figura 30. Exemple de relació de càlcul 
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10.4.4.1. Portals 

Els portals en Be Informed no són els portals en la definició tradicionals de TI, on hi 

ha un portal que dóna a conèixer de manera integra la informació i funcionalitat 

de diferents fonts. 

Els portals proporcionen accés a la informació i funcionalitats dels altres tres 

dominis (Products, Case management i Registrations). 

En l’exemple següent es poden observar tres portals, dos dels quals requereixen 

dos rols d’usuari diferent i el tercer no requereix res. 

 

10.4.4.2. Behavior Profile 

En aquests models els behavior profiles són molt importants, ja que defineixen 

quines estructures són visibles o no o quins elements té el portal. És recomanable 

crear un behavior profile per cada portal. 

Aquesta estructura consta de diferents elements: pagemasters, panells i 

formularis. 

La pagemaster és una definició de com es distribueix l’estructura del portal. Es 

divideix en regions com capçalera, barres laterals, pàgina principal i peu de pàgina. 

El behavior profile especifica quin panell es mostra en cada regió. 

Figura 31. Relació dels portals i serves amb la resta de models 

Figura 32. Exemple de portals i la relació amb els rols 
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El panell defineix un element de UI que implementa algun tipus de funcionalitat 

per l’usuari. S’utilitzen per mostrar informació i són components autònoms. Un 

cop es defineix quins panells es mostren, quan i on en el behavior profile es 

sobreescriu el que hi ha per defecte. Hi ha diferents tipus de panells: panells de 

llista, llistes d’objectes/casos/transaccions associats, detalls, de cerca, de decisió, 

etc.   

Els formularis s’utilitzen per dialogar amb l’usuari, per entrar i editar informació. 

En el behavior profile es poden crear dinàmicament. Es trien quines preguntes es 

formulen, quines d’aquestes estaran agrupades, informació extra (com 

introduccions, text d’ajuda), etc. 

10.4.4.3. Autorització i interacció 

Quan es configura un portal s’ha de tenir en compte aquests dos elements.  

La interacció es configura en el behavior profile del portal i defineix el que els 

usuaris poden veure. Quan es modifica la relació “used by” (Figura 32) només 

afecta a la interacció, no fa res a l’autorització. 

L’autorització restringeix la capacitat de l’usuari i defineix quines diferents 

activitats estan permeses pels diferents rols d’usuari. L’autorització es modifica en 

el component ofert en si. Com que el component és la font autentica 

d’emmagatzematge, l’autorització està configurada independentment dels portals, 

que s’utilitzen exclusivament per visualitzar aquests components. 

10.4.5. Context 

Dins del context tenim tres grans grups que en formen part: usuaris, rols i permisos. 

10.4.5.1. Usuaris 

Els usuaris es divideixen en dos, els usuaris individuals i les organitzacions. Els 

primers són usuaris que es poden registrar a l’aplicació i com a característiques 

clau tenen l’identificador, el nom, la contrasenya, el rol i l’identificador de 

l’organització a la qual pertanyen. 

Figura 33. Exemple de distribució d’elements dins la pàgina 
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10.4.5.2. Rols 

Els rols defineixen el tipus d’usuari, són necessaris per definir restriccions o 

permisos posteriorment. Com s’ha dit en temes anteriors, els rols es defineixen en 

tres tipus: rol d’organització, rol d’usuari i rol de participació. 

10.4.5.3. Permisos 

Normalment, les autoritzacions es defineixen en els behavior profiles. Tot i que en 

alguns casos es poden definir en els models. En el cas dels portals, algunes 

autoritzacions es poden definir a ambdós llocs. Per exemple, la relació “used by” 

que s’utilitza per definir permisos de vista en un portal segons el rol de l’usuari. En 

el behavior profile es poden trobar restriccions com l’anterior, però també es 

poden donar permisos de creació d’objectes, modificació, etc. 

Hi ha dos tipus de restriccions: basades en el rol o basades en regles. 

 Dins el tipus de restriccions basades en rols en trobem cincs de diferents. 

Les restriccions segons el rol d’organització o el rol d’usuari. Restricció 

d’usuari recordat, aquesta restricció fa referència a un usuari que ha fet 

login però que ha tancat l’aplicació sense fer logout p no ha tancat el 

navegador. Si torna a obrir l’aplicació se’l recordarà com a “usuari 

recordat”. També hi ha la restricció per a qualsevol usuari autenticat o per 

a un usuari amb un  identificador en concret. 

 Per altre banda, hi ha dues restriccions basades en regles. La restricció del 

creador, que mira si l’usuari autenticat és el mateix que l’usuari creador de 

l’objecte. Per acabar hi ha la restricció de participació, que mira si 

coincideixen el rol de participació amb la implicació amb el cas actual en el 

que es treballa.  

10.5. Integració amb Apache Camel 

Per tal de realitzar integracions amb altres serveis o aplicacions, Be Informed utilitza 

Apache Camel per tal de realitzar la comunicació entre els actors. Quan Be Informed es 

comunica amb un sistema extern els camps es poden configurar dins d’un esquema. Dins 

de la ruta d’Apache Camel el missatge es pot transformar en el format correcte de l’agent 

extern. 

Apache Camel suporta la integració amb molts components, com podrien ser  (S)FTP, 

CMIS, SOAP, REST, Mail i JMS entre molts altres. La característica principal d’aquesta eina 

d’integració és l’enrutament, aquestes rutes es configuren amb una combinació de patrons 

d’integració empresarial i un llenguatge de domini específic. Amb Be Informed hi ha dues 

rutes per defecte habilitades: rebre missatges a través se SOAP i enviar missatges a través 

del canal d’arxius. La resta de rutes que es vulguin configurar s’hauran de fer mitjançant un 

arxiu de configuració d’Apache Camel anomenat camel-config.xml. Només es permetrà un 

arxiu de configuració a Be Informed Studio. 
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Les parts principals de l’arquitectura d’Apache Camel són: 

 CamelContext: Aquest és el sistema d’execució i connecta els diferents conceptes 

com ara rutes, components o endpoints. 

 Exchange: Aquest és el contenidor del missatge durant el routing. També 

proporciona suport per als diferents tipus d’interaccions entre sistemes. 

 Message: Es divideix en la capçalera, el cos i els arxius adjunts. 

 Routes: La part més important d’Apache Camel, aquí s’especifica el flux i la lògica 

de la integració. 

Els següents exemples formen part d’un arxiu de configuració, en concret d’un canal 

d’arxiu. En el primer tros de codi és la ruta per defecte per enviar missatges, que els envia 

al directori /tmp. El segon fragment de codi és un exemple de ruta per llegir d’un arxiu. 

 

  

<camel:route> 
 <camel:from uri="direct:defaultOutput" /> 
 <camel:to uri="file:///tmp/" /> 
</camel:route> 

<camel:route> 
 <camel:from uri="file:/BeInformed/4/messages?moveFailed=.error" /> 
 <setHeader headerName="biUserName"><constant>kees</constant></setHeader> 
 <setHeader headerName="biPassword"><constant>welkom</constant></setHeader> 
 <camel:to uri="bean:messageDispatcher?method=onMessage('SoapServices')" /> 
</camel:route> 
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11. Desenvolupament del sistema 

Com s’ha vist en la planificació hi ha diverses parts en el desenvolupament del sistema. A 

continuació s’explicarà el desenvolupament d’aquestes parts i els resultats en cada una d’elles. 

En aquest apartat s’explicarà la tasca de creació de l’entorn de treball, les tasques de la segona 

i tercera iteració (estructura del producte), la tasca de la quarta iteració (desenvolupament de 

la UI) i la tasca de tests i errors. 

11.1. Creació de l’entorn de treball 

En aquesta fase  es poden destacar dues grans instal·lacions, la d’una màquina virtual, 

Oracle VM VirtualBox, i la de l’eina de desenvolupament, Be Informed. 

En les referències [8] i [9] es detalla la instal·lació de la màquina virtual i la posterior 

instal·lació de Windows 7 dins d’aquesta. Es treballa amb màquina virtual per poder fer 

captures de la màquina en certs punts i poder-ho compartir amb altres components del 

projecte. 

Posteriorment, es realitza la instal·lació de l’eina de desenvolupament Be Informed Studio 

dins de la màquina virtual. Per realitzar la instal·lació es segueix el manual “Be Informed 

Studio 4 – Installation Guide” dins la plataforma Insight (repositori de documentació de Be 

Informed, requereix credencials). Per tal de realitzar aquesta instal·lació també és 

necessària una llicència del producte, la qual cedeix everis. 

Per tal de realitzar proves mitjançant crides SOAP, també es realitzarà la instal·lació de 

l’eina SoapUI, des del qual es podran fer crides a l’aplicació web i testejar-la. 

11.2. Estructura del producte 

Un cop s’han realitzat les primeres proves i s’ha realitzat la primera iteració (realització de 

projectes de prova amb Be Informed) es procedeix a implementar amb Be Informed els 

resultats obtinguts de l’anàlisi i especificació de l’apartat 8. Per tal de realitzar el projecte 

s’ha seguit l’estructura de components definida per Be Informed. 

Per tal de realitzar l’aplicació s’ha fet una abstracció dels casos d’ús molt simple, per tenir 

una visió més general de què és el que es busca en aquest desenvolupament. La il·lustració 

d’aquesta abstracció és la que es mostra a la imatge següent. 
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La idea que s’extreu d’aquest esquema és que el sol·licitant envia una sol·licitud de patent 

a la EPO. En aquesta organització hi ha dos rols diferents, un primer oficial que fa les 

primeres comprovacions de la documentació i un examinador que fa les comprovacions 

finals, en ambdós casos se li dona feedback al sol·licitant. Depenent de les dades 

obtingudes la patent es concedeix o es denega. 

11.2.1. Registration model 

Observant l’especificació i l’anàlisi es poden definir dos registres diferents. Per una 

banda hi ha el sol·licitant amb la seva informació corresponent, per altra, la informació 

de la documentació proporcionada pel sol·licitant. 

11.2.1.1. Sol·licitant 

Per desenvolupar el registre del sol·licitant s’ha creat un objecte sol·licitant amb 

diferents atributs. Té un atribut clau de tipus identificador, que és el nom d’usuari, 

tres propietats de nomenclatura, el nom complert, el número de telèfon i el mail. 

També té una propietat d’adreça amb la direcció del sol·licitant. 

 

11.2.1.2. Documentació usuari sol·licitant 

En aquest cas el registre documentació també està format per un objecte 

documentació. Els seus atributs són: un identificador com en el cas anterior, el 

títol del document aportat i finalment també està definit per dos propietats 

classificatòries, el tipus de patent de que es presenta i el camp que investiga. 

Figura 34. Abstracció del flux de treball de concessió de patents 

Figura 35. Registre “Applicant” 
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Com es pot observar a la figura anterior, les dues propietats de classificació tenen 

relació amb dos conceptes referenciats, aquests conceptes són de tipus “classe” i 

es divideixen en diverses subclasses com es pot veure a continuació. 

 

El contingut d’aquest registre, juntament amb la informació dels models 

d’interfície, és troba dins el formulari següent: 

 

Figura 36. Registre “Documentation” 

Figura 37. Tipus de patents 

Figura 38. Visualització del “Documentation Register” 
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11.2.2. Product model 

En aquesta aplicació només hi haurà dos productes senzills, que seran els encarregats 

de comprovar que la informació de les patens sigui correcte. Com s’ha vist a l’inici 

d’aquest apartat, aquestes comprovacions les realitzaran els rols de FO i d’examinador. 

11.2.2.1. Decision FO 

Aquest producte té una restricció, per tal que es compleixi es requereix que les 

dues condicions (“la documentació aportada segueix una estructura adequada?” i 

“és correcte la classificació de la documentació?”) siguin afirmatives. 

 

11.2.2.2. Decision Examiner 

Aquest producte és molt similar a l’anterior, però en aquest cas, la restricció 

només té una condició a complir, que tot sigui correcte. El producte generat 

juntament amb els models d’interacció generen la següent pantalla. 

 

 

 

Figura 40. Visualització del “Decision Examiner” 

Figura 39. Producte “Decision FO” 



70 
 

11.2.3. Case Model 

Aquesta aplicació contindrà dos casos, un de més senzill, el qual realitzarà la creació 

d’un objecte sol·licitant, i per altra banda, el flux de sol·licitar una patent i concedir-la o 

denegar-la. 

11.2.3.1. Create Applicant 

Aquest cas és senzill, ja que només fa dos accions. Per una banda crea un objecte 

Applicant, que servirà per relacionar-lo en el cas de concessió de patents. Per altra 

banda crea un usuari Applicant amb les dades de l’objecte. L’acció de crear l’usuari 

no es veu en el model, ja que s’ha de realitzar des del Behavior profile. 

 

Per tal que una sola activitat n’executi dues és necessari crear un behavior profile 

d’aquesta activitat. De behavior profiles n’hi ha de molts tipus, aquest serà de 

tipus “Engine Identifier Dialog Composite Engine”, que ens permet ajuntar dues 

activitats en una i que la informació dels formularis sigui compartida gràcies al 

mapeig de dades que ofereix. 

 

En la imatge anterior es pot observar com s’executen dues activitats. La primera 

activitat és la de creació d’un usuari i la segona és la de creació d’un objecte 

sol·licitant. 

Figura 41. Cas “Create Applicant” 

Figura 42. Activity performs service del behavior profile 
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En la figura 43 es pot observar com les dades que es proporcionen al formulari es 

comparteixen en les dues activitats, per tant, els objectes o usuaris creats tindran 

dades coincidents. 

11.2.3.2. Patent Grant Case 

Aquest és el cas principal del producte. Està dividit en tres activitats segons el rol 

que les executa. Per tal de visualitzar millor el model s’han definit les activitats en 

models diferents i s’han utilitzat referències a aquests conceptes. 

 

 Submit documentation: Aquesta activitat està vinculada al rol de 

sol·licitant, per tant, només es podrà realitzar si l’usuari està registrat com 

a sol·licitant. En aquesta activitat primer es crea un objecte de 

documentació amb les dades necessàries, se li assigna un objecte 

sol·licitant i s’adjunta la documentació. Un cop fet això el sistema crea un 

document. 

Figura 44. Cas “Patent Grant” 

Figura 43. Mapeig de dades del behavior profile 
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Per tal de definir l’estructura i l’estil del document és necessari un behavior 

profile, en aquest cas de tipus “Engine Identifier Context Driven Document 

Engine”. Això ens permet dividir el document en diverses part i en cada una 

afegir la informació que es desitgi. També és possible escriure una informació 

o una altre depenent del tipus de dades que s’hagin introduït durant l’activitat. 

 

 

En la figura anterior tenim l’exemple de documentació generada per 

l’activitat de “Submit documentation”. Aquest document es genera 

utilitzant dades de l’objecte de registre de documentació i de sol·licitant. 

Per tal d’accedir a aquesta informació és necessari que l’objecte estigui 

referenciat dins del model de l’activitat, com es  veu a la figura 45. 

 FO Request Review: En aquest cas, la relació és amb el rol de FO. Només 

els usuaris registrats com FO podran desenvolupar aquesta activitat. 

També és necessari per desenvolupar aquesta activitat que l’activitat 

anterior de presentar la documentació estigui realitzada, si no, aquesta 

activitat no estarà disponible. És una activitat senzilla, l’usuari FO pot 

accedir a la documentació presentada en la primera activitat i llavors pot 

respondre a la decisió sobre la correctesa d’aquesta. Un cop finalitzat, el 

sistema genera un document. 

 

Figura 45. Activitat “Submit Documentation” 

Figura 47. Activitat “FO Request Review” 

Figura 46. Textile-Velocity template document part del behavior profile 



73 
 

Com s’ha vist en l’activitat anterior, es genera un document que ve definit 

pel behavior profile. En aquest cas es generarà un document diferent 

segons si la informació del sol·licitant és vàlida o no. Com es pot observar a 

la figura següent, si la “Decision1” és rebutja es comunica que la 

documentació ha estat refusada, en canvi, si s’accepta, es comunica que la 

documentació ha estat acceptada. 

 

 

 

 Examiner Review: Aquesta és la última activitat i la desenvolupa l’usuari 

amb el rol d’examinador. Com en el cas anterior és necessària la realització 

d’una activitat prèvia per desenvolupar aquesta, en aquest cas és 

necessària la realització de la “FO Request Review”. El desenvolupament de 

l’activitat és idèntic a l’anterior. Se li presenta una decisió a l’usuari que ha 

de respondre segons la documentació presentada en la primera activitat. 

Un cop finalitzat es genera un document, en aquest document es diu si la 

patent ha estat concedida o no. 

En qualsevol moment del cas, l’usuari sol·licitant pot veure l’estat en que es 

troba el seu procés i pot veure els documents que es generen en cada activitat. 

 

Figura 48. Barra de components del behavior profile de documents 

Figura 49. Pantalla de decisió del behavior profile de documents 

Figura 50. Contingut d’una part del document si la decisió és falsa 
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11.2.4. Interaction model 

Aquesta aplicació estarà formada per cinc portals diferents. Quatre pels quatre rols 

disponibles i un per l’usuari sense registrar. En aquest model també hi ha un objecte 

de tipus “servei”, que s’explicarà el seu funcionament més endavant. 

 

Per cada portal s’ha generat un behavior profile associat. Cada un d’aquests te una 

llarga llista de conceptes i formularis que es poden modificar. Per cada un es pot 

modificar els seus permisos, format, ubicació, etc. Cada portal pot tenir una interfície 

diferent, en aquest perfil també es defineix quina interfície s’utilitzarà, en aquest cas 

se n’utilitzarà una que es desenvoluparà a l’apartat de desenvolupament de la 

interfície d’usuari. 

En la següent figura es mostra els permisos de vista d’un dels portals, en concret, el 

portal de l’usuari FO. Es pot veure com per defecte està deshabilitat, això vol dir que 

no ho pot veure ningú. Dins les restriccions se n’hi afegeix una de usuari autentificat, 

els quals no podran veure el portal, excepte els usuaris amb rol FO. 

 

En aquests perfils també s’ha definit quins usuaris poden veure els casos creats, en cas 

que siguin sol·licitants, que només vegin els seus, que només l’administrador pugui 

modificar les dades d’usuaris, etc. També es defineix l’estructura que tindran els 

formularis i quines dades es mostraran. 

11.2.5. Importació de dades utilitzant soapUI 

Be Informed ofereix serveis com el servei SOAP a serveis externs. Per tal d’utilitzar 

aquest servei és necessari crear un objecte de tipus servei, com s’ha vist anteriorment 

en el model d’interacció i també és necessari que existeixi un usuari autenticat. 

Un cop creat l’objecte de tipus servei se’ns crearà automàticament un WSDL amb totes 

les operacions que ofereix l’aplicació. Aquest WSDL servirà per realitzar proves des 

d’un servei extern, en aquest cas, el soapUI, que mostrarà mostres de sol·licituds de 

tots els serveis. 

Figura 51. Model d’interacció 

Figura 52. Exemple de permisos de vista d’un portal 
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En qualsevol dels serveis mostrats, es pot obrir un missatge de sol·licitud, que conté 

les dades necessàries per tal de realitzar-la. Per tal de realitzar la sol·licitud seran 

necessàries les credencials d’usuari. 

 

 

Com en la majoria d’objectes de Be Informed, al servei també se li pot assignar un 

behavior profile. Les funcionalitats principals, en aquest cas, seran: 

 Restringir les operacions que es mostren en el servei extern (per defecte es 

mostren totes). 

 Canviar els noms de les operacions que es mostren. 

  

Figura 53. Serveis generats pel WSDL i mostrats amb el soapUI 

Figura 54. Request de creació d’un Patent Grant Case 

Figura 55. Response de la petició de la figura anterior 
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11.2.6.  Deployment 

El desplegament consisteix en un nombre de tasques que han de ser realitzades en un 

ordre concret. Són les següents: 

1. Instal·lació Be Informed Studio. 

2. Desplegament d'un perfil per projecte. 

a. Generar script de base de dades. 

3. Generar dades inicials. 

4. Crear un paquet de desplegament amb una base de dades externa. 

a. Exportar bundles de projecte 

5. Instal·lar Be Informed Server. 

A la imatge inferior es poden veure els components que corren al servidor. 

 

 Be Informed War: Fa possible l'arrencada de Be Informed i està inclòs en el release 

package. 

 Be Informed Runtime Bundle: Conté el software per interpretar els project 

bundles. 

 Be Informed Project Bundles: Poden contenir l'aplicació configurada a l'Studio o 

components reutilitzables. 

11.2.6.1. Deployment profile 

Cada desplegament només pot tenir un deployment profile. Conté les 

configuracions de connexió amb la base de dades i l’índex de cerca. Si no 

configurem cap base de dades externa s'utilitza una H2 interna de l'aplicació. 

Figura 56. Components de Be Informed Server 
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Aquest arxiu generat s’ha de crear dins de la carpeta del projecte. Un cop creat, se 

li afegeixen propietats amb l’objecte DataSourceProperties. Les propietats a afegir 

són les mostrades a la figura següent. 

 

 

Aquests camps venen donats segons la base de dades que es vol utilitzar. Un cop 

creat l’arxiu es defineix com a arxiu de desplegament (hi ha un desplegament per 

defecte). 

11.2.6.2. Generar la base de dades 

Be Informed crea de manera automàtica les taules de la base de dades 

seleccionada, però també és possible exportar un script que ho faci. 

 

 

Figura 57. Creació d’un nou objecte de desplegament 

Figura 58. Propietats del desplegament 
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11.2.6.3. Crear un Deployment Package 

Un cop realitzat els passos anteriors, el projecte es pot exportar especificant el 

nom, l’extensió, la versió i la carpeta de destí. Per tal de desplegar-se, tots els 

paquets requereixen una llicència vàlida, que s’haurà d’afegir abans d’exportar. 

11.3. Desenvolupament de la UI 

Quan es generen els models en el Be Informed Studio, aquests generen una interfície 

d’usuari automàtica. Hi ha diverses opcions de layouts per escollir o es pot generar una 

interfícies personalitzada. A diferència dels models, el desenvolupament de la interfície 

d’usuari si que requereix el desenvolupament de codi. 

 

Per tal de generar la interfície d’usuari personalitzada s’utilitzen (no són tots necessaris) 

els següents elements: Behavior profiles, Panel layouts, Panel scripts, Disseny principal i 

Theme.  

11.3.1.  Behavior profiles 

Com ja s’ha dit anteriorment, cada portal ha de tenir un behavior profile, dins 

d’aquests s’escollirà quin layout utilitzarà cada un (els diferents portals poden tenir un 

disseny diferent). Si múltiples portals són pràcticament iguals es pot considerar de fer 

Figura 59. Opcions de layouts per escollir (predefinits o personalitzats) 
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servir únic perfil. Aquests portals contindran la informació sobre l’autorització o permís 

dels diferents usuaris, estil dels formularis i dels panells i ubicació d’aquests. 

En aquest exemple s’ha creat un perfil per a cada portal i cada un d’aquests utilitzarà el 

layout desenvolupat. El canvi entre cada un dels portals és l’usuari que hi pot accedir i 

els elements que té visibles i que pot utilitzar aquest usuari. L’estructura dels elements 

serà idèntica en tots els portals. 

 

11.3.2.  Panel layouts 

Els panells de disseny defineixen com es veuran els panells. Un panel layout es pot 

aplicar a diferents panells. Juntament amb els panel scripts es poden utilitzar per afegir 

elements al disseny creat. 

En el cas que es desenvolupa aquí, s’ha utilitzat un panel layout per tal d’afegir una 

sèrie de botons a la pàgina principal per tal de facilitar l’accés a la creació de d’usuaris i 

de casos. S’ha afegit una caixa al lateral dret amb dos botons per una banda de creació 

d’usuaris i un botó per l’altre de creació d’un cas de concessió de patents. El primer 

botó de creació d’usuaris redirigeix a l’activitat de creació d’usuari i objecte sol·licitant. 

El segon redirigeix a la creació d’una organització. 

El següent codi mostra un fragment de “button.panellayout” on es defineixen els tres 

botons. 

 

En el mateix document de “button.panellayout” també hi ha una part de javascript on 

es defineixen les accions a realitzar per a cada un dels botons. El següent codi mostra 

el codi javascript de la funció que s’executa amb el botó de “Register Applicant”. 

#templateLabel("Tasks") 
#applicablePanel("ScriptableStaticContentPanel", "MAIN") 
 
<div id="#panelIdentifier($panel)" class="block #panelOrderClass"> 
<h3>Tasks</h3> 
<h4>Register</h4> 
<button id="registerUser">Register Applicant</button> 
<button id="registerOrg">Register Organization</button> 
<h4>Create Case</h4> 
<button id="patentGrant">Patent Grant Case</button> 
<script type="text/javascript"> 
//codi javascript de les funcions dels botons 
</script> 
</div> 

Figura 60. Carpeta d’Interaction amb els diferents behavior profiles 
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Aquesta funció crida a la tasca “Patent-sp-Grant_Case_Create-sp-

Applicant_model_CreateApplicant_CREATES” que és la que crea l’activitat de creació 

d’usuari i objecte sol·licitant. Per tal de fer la crida es necessària la data actual. Les 

funcions dels altres dos botons són molt semblants a la primera. 

11.3.3.  Panel scripts 

Els panel scripts permeten introduir nous panells (limitats) de manera ràpida. Es poden 

escollir dissenys de panells per defecte o desenvolupats per el desenvolupador i 

permet triar la ubicació que tindrà dins la pàgina. En el cas que es treballa, es realitzarà 

un panel script de nom “button.panelscript” que ubicarà el panell desenvolupat a 

l’apartat anterior al lateral dret de la pàgina principal. Aquest és el codi utilitzat. 

//<![CDATA[ 
$(document).ready ( function () { 
 $(document).on ("click", "#registerUser", function () { 
  var today = new Date(); 
  var dd = today.getDate(); 
  var mm = today.getMonth()+1; //January is 0! 
  var yyyy = today.getFullYear(); 
 
  if(dd<10) { 
      dd='0'+dd 
  }  
 
  if(mm<10) { 
      mm='0'+mm 
  }  
 
  today = yyyy+'-'+mm+'-'+dd; 
 
  window.location = 
'/beinformed/webui/webapp/?_portal=PatentGrantPortal&_entryDate='+today+'&panel=generic-
tasks-generic-tasks&index=Patent-sp-Grant_Case_Create-sp-
Applicant_model_CreateApplicant_CREATES' 
 
 }); 
//codi de les altres funcions 
}); 
//]]> 
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El resultat és un panell amb tres botons dividits en dos apartats, que cada un redirigeix 

a la seva activitat assignada. 

 

11.3.4.  Disseny principal 

Com s’ha dit a l’inici de l’apartat 11.3, els diferents portals poden escollir el disseny 

que utilitzaran entre dissenys per defecte o creats pel desenvolupador. Per tal de 

desenvolupar un disseny principal es necessita un arxiu amb extensió “.master.html” 

que definirà els elements i estil que en formen part. En aquest cas aquest arxiu és el 

“custom-page.master.html”. 

Aquest arxiu té dues parts, el cap i el cos. En la part del cap es defineixen les rutes als 

arxius necessaris d’estil, scripts, imatges, etc. El codi d’aquest cas és el següent. 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<panelscripts> 
  <panelLabel>Tasks</panelLabel> 
  <defaultPanelLayout>//Patent 
Grant/panelscripts/button.panellayout</defaultPanelLayout> 
  <panelType>staticcontent</panelType> 
  <panelOrder>10</panelOrder> 
  <panelDefaultEnabled>true</panelDefaultEnabled> 
  <panelVisibility defaultState="sidebar"> 
    <panelViewState panelState="sidebar" compareObject="stackObjectType" 
compareObjectIsNull="true"></panelViewState> 
    <panelViewState panelState="hidden" compareObject="stackObjectType" 
compareObjectIsNull="false"></panelViewState> 
  </panelVisibility> 
  <dataSource type="staticdata" /> 
</panelscripts> 

Figura 61. Exemple del resultat dels panel layout i panel script 
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A la primera part de codi es pot veure que hi ha les referències als documents d’estil 

que s’utilitzaran en el disseny. Hi ha arxius per defecte, com en el cas de l’arxiu 

dynamic.css. En el cas dels arxius default.css, styles.css i exemple.css són creats pel 

desenvolupador i es troben dins del projecte. 

Seguit dels arxius d’estil es troben les referències als scripts i als arxius de configuració. 

En aquest cas també poden ser per defecte o creats pel desenvolupador com és el cas 

de l’arxiu de configuració. 

Finalment es troben dues icones, la primera mostra el logotip de la EPO al costat del 

títol de la pestanya i la segona mostra aquest mateix logotip a la part superior de la 

pàgina. 

<head> 
  <titleEPO</title> 
  <!-- js-only class --> 
  <script            
type="text/javascript">/*<![CDATA[*/document.documentElement.className="hasJS"/*]]>*/</script> 
 
  <!-- dynamic css --> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="$applicationURLdynamic.css" /> 
 
  <!-- default css --> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="$applicationURLresources/static/Patent Grant/Theme/css/default.css" /> 
 
  <!-- skin --> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="$applicationURLresources/static/Patent Grant/Theme/css/styles.css" /> 
   
  <!-- custom --> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="$applicationURLresources/static/Patent Grant/Theme/css/example.css" /> 
 
  <!-- js framework --> 
  <script src="$applicationURL../js/lib/jquery.js" type="text/javascript"></script> 
  <script src="$applicationURL../js/lib/jquery.ui.js" 
type="text/javascript"></script> 
  <script type="text/javascript"> 
   if (typeof BI === 'undefined') BI = { webapp: '$applicationURL', language: 
'$pageLanguageCode' }; 
   if (typeof BI.validators === 'undefined') BI.validators = {}; 
    
    
   BI.conf = '$applicationURLresources/static/Patent 
Grant/Theme/js/project.config.js'; 
  </script> 
  <script src="$applicationURL../js/jquery.beinformed.js" 
type="text/javascript"></script> 
   
  <!-- favicons --> 
  <link rel="icon" href="$applicationURLresources/static/Patent 
Grant/Theme/css/logo2.png" type="image/x-icon"/> 
  <link rel="shortcut icon" href="$applicationURLresources/static/Patent 
Grant/Theme/css/logo2.png" type="image/x-icon" /> 
 </head> 
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11.3.5.  Themes 

Theme és un directori que contindrà les pàgines principals, els arxius d’estil css, els 

codis Javascript i els arxius d’imatges que s’utilitzin. En aquest cas, el directori Theme 

tindrà aquesta estructura: 

 

  

Figura 62. Logo de la EPO a la part superior a la pàgina i a la pestanya 

Figura 63. Estructura del directori Theme 
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12. Estat final del projecte 

12.1. Resum 

Mirant les funcionalitats del prototip que s’havien estimat i veient el resultat obtingut es 

pot afirmar que s’ha complert la majoria del que s’havia previst. El fet que hi hagués un 

desconeixement total de l’eina que s’utilitzava ha fet que ens algunes etapes del projecte 

no s’hagi avançat al ritme que s’havia plantejat. Tot i així, les funcionalitats obtingudes són 

les més importants i mostren el potencial de l’eina. Pel que fa a les funcionalitats que no 

s’han aconseguit, hi ha la integració amb elements externs mitjançant Apache Camel, que 

hauria permès, per exemple, integrar un servei de missatgeria que notifiqués a l’usuari 

sol·licitant que el seu cas té informació nova o per notificar als FOs o els examinadors. 

12.2. Tests i errors 

12.2.1. Be Informed Test 

Per tal de realitzar els tests s’ha utilitzat l’eina de Be Informed Studio que treballa amb 

arxius d’Excel amb extensió “.test.xlsx” o “test.xls”. Quan s’executen els tests dels 

arxius es creen els objectes definits en aquests. 

L’arxiu Excel ha de contenir els següents camps: 

 Conjunt de proves: conté la informació del test i s’executa com un tot, en 

ordre aleatori. Per executar una sèrie de tests relacionats entre si han d’estar 

en el mateix conjunt de proves. Tot i això, es podem crear diversos conjunts de 

proves en un mateix full de càlcul. Un conjunt de proves està format per: 

 Testsuite amb un número de conjunt. 

 Descripció amb una única descripció del test. 

 Test(s) (veure el següent paràgraf) 

 
 

 Test: Els tests han de contenir el següent: 

 Model: El model de Be Informed al que fa referència. Ha de tenir la 

ruta complerta i el nom complert del model. 

 Concepte objectiu: Depèn del que necessita ser testejat. Normalment, 

és el concepte per on el test ha de començar. Per exemple un cas amb 

tres activitats el concepte objectiu és el concepte de cas. Però quan es 

testegen individualment les activitats el concepte objectiu és el 

concepte d’activitat. 

 Rol de servei: defineix el tipus d’acció que el test executa, que en 

general complementa la post-condició amb el concepte objectiu. 

Poden ser Creates, Performs, Updates, Removes, Changes, etc. 

Figura 64. Exemple de la primera part del test de creació d’objectes sol·licitants 
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 Casos de prova: (al següent paràgraf) 

 
 

 Casos de prova: conté les dades dels tests combinat amb els resultats 

(entremitjos) esperats. La llista de casos de prova té un conjunt de capçaleres 

obligatòries i altres capçaleres que es defineixen amb els conceptes del model. 

Cada cas de prova és una fila del full de càlcul. 

Es poden realitzar tests de domini de Case, Interaction, Registration i Products. En 

aquest prototip s’han realitzat els tres primers. 

12.2.1.1. Interaction Tests 

En els tests d’interacció s’han creat dues organitzacions i cinc usuaris. Cada usuari 

té un rol diferent (Applicant, FO, Examiner, Admin i sense rol). El resultat esperat 

en tots els casos és un OK. 

 

12.2.1.2. Case Tests 

En aquest cas s’han creat dos casos. Per tal de crear-los és necessari un usuari, que 

serà un dels creats en els tests anteriors. Com en el cas anterior, el resultat esperat 

en ambdós casos és un OK. 

 

12.2.1.3. Registration Tests 

Per últim s’han creat els test de registre. En aquest cas s’han creat un objecte 

sol·licitant i un objecte documentació. En ambdós casos s’introdueixen les dades 

necessàries i s’espera un missatge OK de retorn. 

Figura 65. Exemple de la segona part del test de creació d’objectes sol·licitants 

Figura 66. Dades d’entrada dels tests d’interacció 

Figura 67. Dades d’entrada dels case test 
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12.2.2. Proves realitzades 

En cada iteració del procés s’han anat realitzant proves per descobrir possibles errors i 

mal funcionament del prototip. Al final del desenvolupament també s’han realitzat les 

mateixes proves per mirar que les noves funcionalitats no hagin afectat a les més 

antigues, i a més, s’han afegit noves proves. 

Tot seguit s’enumeraran les proves que s’han realitzat, cada una d’elles ha estat 

realitzada per un o més dels següents testers: autor del projecte, directora del projecte 

a everis i companys de projecte a everis. 

 Registrar un usuari o una organització. 

 Realitzar login i logout correctament. 

 Creació de casos i visualització d’aquests. 

 Comprovació que un usuari sol·licitant només pot visualitzar i modificar els 

seus casos. 

 Comprovació que cada rol només té habilitades les seves funcionalitats. 

 Comprovació que els usuaris amb rols FO i Examinador poden accedir a tots els 

casos i modificar-los. 

 Només l’usuari administrador pot modificar les dades dels usuaris. 

 Comprovar que les dades entrades mitjançant la funcionalitat de Be Informed 

Test funciona correctament. 

 La correcta interacció entre Be Informed i soapUI. 

12.3. Funcionalitats descartades 

Per qüestió de complexitat i falta d’informació i de recolzament per part del proveïdor s’ha 

descartat una funcionalitat. Aquesta funcionalitat descartada ha sigut la de la integració 

amb Apache Camel. Tots els intents d’integració de Be Informed amb aquesta eina han 

fallat i la documentació subministrada per Be Informed no ha sigut prou clara. 

 

Figura 68. Dades d’entrada dels registration test 
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12.4. Futures ampliacions 

Com que aquest TFG forma part d’un projecte més gran les futures ampliacions són 

moltes. Si es centra la mirada en aquest TFG, però, les ampliacions més importants que es 

poden fer estan lligades amb la integració amb altres eines. Integració amb un gestor 

documental, amb bases de dades no relacionals, gestors de mail i amb gestors de fitxers. 

A nivell de contingut, l’ampliació que es pot fer a l’aplicació és aprofundir en els processos 

de treball de la EPO i desenvolupar-los amb més profunditat. En aquest TFG s’ha realitzat 

un flux mitjanament senzill ja que el que es volia mostrar era la funcionalitat de l’eina. 
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13. Conclusions 

En aquest últim capítol del projecte es comprovarà que s’hagin assolit els objectius marcats a 

l’inici i quines conclusions se’n poden extreure. També s’avaluarà les competències tècniques 

que es van marcar a l’inici del projecte i es comprovarà en quin grau s’han assolit. 

13.1. Assoliment d’objectius 

Com a abast d’aquest TFG es marcaven tres objectius principals a assolir. El primer 

consistia en fer una recerca a fons del funcionament de Be Informed, realitzar una 

investigació i documentar el coneixement adquirit. Aquest objectiu s’ha assolit 

pràcticament al màxim, ja que alguna funcionalitat no ha acabat de funcionar 

correctament com la de la integració amb Apache Camel. El segon objectiu que s’havia 

marcat era el de extreure un flux de treball de la EPO per tal de desenvolupar un prototip. 

Aquest flux s’ha extret amb èxit i s’ha realitzat un esquema senzill del seu funcionament. 

Per acabar, l’últim objectiu era el de realitzar el prototip per tal de mostrar tot el potencial 

de l’eina. El prototip realitzat funciona correctament i mostra gran part de les 

funcionalitats de Be Informed amb un exemple vinculat a la EPO. Com s’ha dit 

anteriorment, alguna funcionalitat com la de la integració amb Apache Camel no s’ha 

pogut utilitzar finalment. 

13.2. Valoració personal 

Treballar en un projecte real dins d’una empresa amb altres companys ha sigut una 

experiència molt enriquidora, ja que he pogut veure que la metodologia de treball que 

s’utilitza no canvia massa a la que ens ensenyen a la universitat. Mai havia utilitzat una 

eina de DCM i al principi no tenia massa clar què era ni si m’agradaria molt, però un cop 

descobert el seu funcionament ha sigut una gran experiència, ja que és un funcionament 

de software poc habitual.  

Pel que fa al resultat del projecte m’hauria agradat fer diverses integracions amb Apache 

Camel, però la falta de documentació i d’informació per part de Be Informed ha fet 

impossible que es pogués fer. Tot i així, estic satisfet amb el resultat obtingut ja que 

compleix totes les funcionalitats que s’havien proposat a l’inici del projecte. 

13.3. Justificació de les competències tècniques 

CES1.2: Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels 

estàndards i de les tecnologies disponibles. [En profunditat]  

En un principi, es volia integrar el resultat obtingut amb Be Informed amb altres eines 

mitjançant Apache Camel, finalment no ha pogut ser, per tant, aquesta competència no 

s’ha treballat en profunditat. S’ha treballat bastant, ja que s’ha realitzat una investigació a 

fons del funcionament d’Apache Camel i de la seva integració. També s’ha realitzat una 

integració amb soapUI per tal de realitzar proves. 

Més endavant es pot veure com en la competència CES2.1 s’ha treballat en més 

profunditat del que s’havia previst, per tant hi ha una compensació amb el treball realitzat 

entre aquestes dues competències 
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CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 

software que es poguessin presentar. [Bastant]  

A l’hora de realitzar el projecte es van identificar certs riscos potencials que es van haver 

de tenir en compte. La falta d’informació, el fet de ser una eina bastant nova, etc. són 

factors que es van tenir en compte. 

CES1.4: Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport de 

xarxa. [Una mica] 

En aquest TFG s’ha desenvolupat una aplicació web, per tant, s’ha treballat una mica 

aquest tema. 

CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software. [Bastant] 

Per tal de realitzar aquest prototip s’han hagut de realitzar un seguit de proves per 

comprovar que no hi haguessin errors i per comprovar la qualitat. 

CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Bastant] 

S’ha realitzat un estudi intensiu en la recerca de requisits i s’ha fet una gestió posterior 

d’aquests realitzant els casos d’ús. Per tant, aquesta competència es pot considerar que 

s’ha treballat en profunditat. 

CES2.2: Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant 

mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i 

econòmics. [Bastant] 

Per tal de desenvolupar el prototip del flux de treball de la EPO s’han tingut en compte 

aspectes relacionats amb l’empresa, ja que aquesta gestiona patents i s’ha de tenir en 

compte. 
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