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Capítol 1. Introducció
1.1 - DESCRIPCIÓ

Sorgeix com a ampliació d’un projecte fet anteriorment. basat en l’obtenció d’una llista de la 
compra “intel·ligent”, amb la selecció dels productes més econòmics del moment. I això, gràcies a 
tenir una gran base de dades amb informació de tots els productes i preus de diferents 
supermercats. I com s’emmagatzema tota aquesta informació?

1.2 - MOTIVACIÓ

Al començar la carrera d’informàtica, podria afirmar, que era un alumne totalment inexpert. Així 
com hi ha gent que des de petita ja va tenir clar que lo seu era la informàtica, que va començar a 
aprendre a programar pel seu compte, etc., el meu cas no va anar per aquí. M’agradaven els 
ordinadors, jugar amb jocs de PC, etc. Però la meva curiositat i implicació en tot aquest món no va 
arribar fins a finals del batxillerat, quan justament vaig haver de triar que és el que volia estudiar. 

Vaig començar la carrera, i en totes les assignatures que vaig fer pròpies de la branca d’informàtica 
(arquitectura de computador, programació 1, pràctiques de programació, etc.), vaig començar 
absolutament des de zero, sense cap coneixement. Per aquells dies vaig començar a un llarg camí, 
que finalment acabaré d’aquí a pocs dies, on m’he anat donant compte de que és el que m’agrada 
més, del que menys, dels meus punts forts, dels meus punts febles, etc. Així doncs, sempre he 
preferit i se’m ha donat millor tot el referit a la branca d’Enginyeria del Software, un món fascinant 
on es mesclen tant l’aspecte tècnic com l’aspecte creatiu (una gran part de mi té aquesta última 
vessant).  I tant ha sigut així, que des de farà ara dos anys porto treballant en una empresa on 
compagino el desenvolupament d’aplicacions web amb el d’aplicacions d’escriptori. 

Per això, quan em vaig adonar de la oportunitat que  hi havia de desenvolupar un projecte 
d’enginyeria del software, vaig decidir anar a cercar-lo i tancar-ho tot el més aviat possible. 
Exposat el projecte, les ganes i motivacions per fer-lo van anar “in crescendo”. El meu director em 
donava total llibertat en tots els aspectes/àmbits! 

En aquell precís moment, el meu cap va començar a pensar.

1.3 - OBJECTIU

L’objectiu proposat des d’un principi, va ser el de desenvolupar una aplicació d’escriptori capaç de 
poder descarregar totes les dades dels productes i els seus preus donat un portal web d’un 
supermercat específic. Hauria de poder connectar-se al servidor, cercar els corresponents productes 
i preus i finalment emmagatzemar-los en una base de dades.
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Un cop desenvolupada i en funcionament, es buscaria la viabilitat de que aquesta fos totalment 
autònoma mitjançant l’automatització del seu funcionament. Poder programar-la per a que 
executés un bolcat o actualització de tota la informació  de la web periòdicament, seria una millora 
excepcional.

1.4 - ORGANITZACIÓ DE LA MEMÒRIA

Amb la present organització es pretén donar una versió unificada de totes les àrees que es volen 
cobrir amb aquest projecte, d’una manera organitzada i amb un ordre temporal lògic. 

La memòria està organitzada en diversos apartats. En la primera part de la memòria es fa una 
petita introducció, la qual conté una descripció del projecte, una breu explicació de les motivacions 
per les quals he escollit fer aquest i no un altre, i finalment quins han sigut els objectius plantejats.

En la segona part es farà l'anàlisi de requisits del projecte; concretament la presa de requeriments 
funcionals i no funcionals i també les restriccions de disseny que s’aplicaran.

En la tercera i quarta part de la memòria es detallen els diferents casos d'ús del sistema i es fa una 
avaluació/explicació dels aspectes tecnològics utilitzats per a dur a terme el desenvolupament del 
projecte.

Tota la part de disseny és tractada en la cinquena part. Es parla sobre l’arquitectura escollida que 
s’ha utilitzat, del disseny de l’aplicació des del punt de vista de la enginyeria del software 
complementat amb el diagrama conceptual o model UML que descriu el domini de l’aplicació. 

En la sisena part de la memòria es comenta breument la implementació de les diferents parts 
principals del sistema.

En la setena part, es realitza un petit estudi de planificació i costos, ja tant de recursos humans com 
d’econòmics, que serien necessaris si el projecte es desenvolupés per a sortir al mercat i ser 
comercialitzat en la vida real. Les conclusions extretes del projecte i les possibles millores o 
ampliacions d’aquest seran tractades en el capítol vuitè. 

I en la part final queda relegada la bibliografia utilitzada i els annexos. En el primer hi ha un 
manual d'instal·lació, configuració del sistema i utilització de l’aplicació. Si es vol provar el seu 
funcionament només cal seguir els passos descrits. La utilització és ben senzilla, però s’han de tenir 
alguns aspectes en compte per a que tot funcioni correctament i evitar sorpreses! L’últim dóna peu 
a un petit glossari amb la definició d’algunes de les paraules més tècniques que apareixen al llarg 
de la memòria (estan en negreta per ser fàcilment identificables).

Com a aclariment final, i amb referència a la versió de la memòria en PDF, voldria comentar que 
l’accés a qualsevol dels capítols o seccions es pot fer a través de l’índex de continguts fent clic sobre 
el capítol o apartat que vulguem.
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Capítol 2. Anàlisis de requisits
2.1 - REQUERIMENTS FUNCIONALS

2.1.1 - Identificació d’usuaris i seguretat

En principi l’aplicació només ha de permetre el seu ús als usuaris autoritzats. Tal i com s’ha 
comentat anteriorment, aquesta aplicació ha de donar suport a tota una infraestructura ja creada 
anteriorment. Per a l’elaboració i testeig del projecte he creat personalment una base de dades 
pròpia on quasi bé només hi ha informació de productes (en parlaré amb més detall 
posteriorment), però si es portés a la realitat i s’integrés amb el sistema ja existent, el possible perill 
de malmetre la base de dades seria de caire funest. Per exemple, un error o mala utilització podria 
provocar un esborrat de tots els productes i deixar el portal web Quamarket totalment inactiu, 
doncs aquests són la matèria primera a partir de la qual es generen les llistes de la compra i l’ajuda 
en la presa de decisions. 

Tot i això, en un futur es podrien estendre els rols i permetre que certs usuaris (no administradors) 
poguessin accedir a algunes parts de l’aplicació. Un exemple seria la de realitzar tasques de 
sincronització o actualització de productes de diferents supermercats, però amb accés restringit a la 
part de gestió d’aquests.

2.1.2 - Extracció de recursos d’una pàgina web

La part d’extracció de productes i preus de la web d’un supermercat va ser i ha sigut el pilar 
principal del meu projecte. Des de l’inici aquesta va ser la idea principal i es podria dir que tota la 
resta està relacionada amb aquesta. Per això, les primeres setmanes les vaig dedicar a fer un estudi 
preliminar que em permetés veure a grans trets, que era el que m’esperava d’allà en endavant. 
Inicialment i abans de fer aquest estudi de camp, la meva idea era que el programa fos capaç de 
parsejar 3 portals web de 3 supermercats diferents (doncs en el projecte de Quamarket, es feia 
referència a tres preus diferents per cada producte). 

La cerca va començar investigant algunes de les webs del supermercats més importants a nivell 
estatal, que oferissin el servei de compra on-line (disposen del seu catàleg de productes actualitzat 
a la xarxa). S’ha de tenir en compte però, que la infraestructura i/o recursos que es requereixen per 
a oferir un servei com el de vendre per internet és molt gran i amb un cost no assumible per a 
moltes de les cadenes de supermercats actualment existents. Només les més importants com per 
exemple la cadena de supermercats Eroski ofereixen aquest tipus de servei als seus clients, per 
contrapartida a d’altres com ara el Dia que només disposa d’informació del tipus següent: 
localització dels seus establiments, horaris, fulletons en format PDF per a descàrrega (amb algunes 
de les seves ofertes més interessants), etc.
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A continuació, de tots els supermercats que vaig investigar, es presenta un llistat de la seva situació 
des del punt de vista de la infraestructura que tenen a internet: 

Nom Venta on-line URL portal web

Aldi No http://www.aldi.es

Caprabo Sí
http://www.caprabo.com,

 http://www.capraboacasa.com

Carrefour Sí http://www.carrefour.es

Condis Sí
http://www.condis.es, 

http://www.condisline.com

Consum No http://www.consum.es

 Dia No http://www.dia.es

Eroski Sí

http://www.eroski.es,

http://www.compraonline.grupoeroski.com

Hipercor Sí
http://www.hipercor.es,

http://www.hipercor.es/hipercor/sm/login/login.jsp

Mercadona Sí

http://www.mercadona.es,

http://www.mercadona.es/ns/entrada.php?js=1

Spar No http://www.spar.es

Totes les webs aquí presents, van ser estudiades una per una. Efectivament, només les que 
disposen de l’opció de venda on-line van ser per mi útils, on vaig haver de crear contes com a 
usuari per a cada una d’elles per a poder accedir (aquesta és un dels requisits necessaris). Poc a poc 
vaig anar prenent consciència dels primers inconvenients que em trobaria; desenvolupar una 
aplicació que descarregues tot el contingut de la web no seria trivial. Ara explicaré alguns dels 
problemes més rellevants trobats, però l’inconvenient principal era perquè cada portal web era un 
món i el cost de generar un parser per cada una d’ells seria molt costós. I no n’havia de fer un, sinó 
tres! 

Em vaig replantejar les coses, i després de parlar amb el meu director de projecte vam decidir que 
com a exemple n’escollis només un. Al cap hi ha la fi, la finalitat del meu projecte era demostrar 
que es pot fer un aplicatiu capaç de descarregar informació (de tipus productes i preus) donat un 
portal web real. Queda palès doncs, que demostrat per 1 demostrat per ‘n’. I quin supermercat 
escollir?  Arribat a aquest punt, un llistat de pros i contres de cadascun dels supermercats 
disponibles (Caprabo, Condis, Eroski, Hipercor i Mercadona) va fer decantar la balança cap al 
finalment escollit: el Caprabo. 

PFC · Memòria · Aplicació de descàrrega de continguts web en temps real                                                                      

 8     

http://www.aldi.es/
http://www.aldi.es/
http://www.caprabo.com
http://www.caprabo.com
http://www.capraboacasa.com
http://www.capraboacasa.com
http://www.carrefour.es
http://www.carrefour.es
http://www.condis.es
http://www.condis.es
http://www.condisline.com
http://www.condisline.com
http://www.consum.es
http://www.consum.es
http://www.dia.es
http://www.dia.es
http://www.eroski.es
http://www.eroski.es
http://www.compraonline.grupoeroski.com
http://www.compraonline.grupoeroski.com
http://www.hipercor.es
http://www.hipercor.es
http://www.hipercor.es/hipercor/sm/login/login.jsp
http://www.hipercor.es/hipercor/sm/login/login.jsp
http://www.mercadona.es
http://www.mercadona.es
http://www.mercadona.es/ns/entrada.php?js=1
http://www.mercadona.es/ns/entrada.php?js=1
http://www.spar.es
http://www.spar.es


Una de les primeres coses que vaig veure va ser que en totes les webs de supermercats, si es vol fer 
la compra on-line o simplement mirar), hi han pantalles de login per entrar com a usuari registrat o 
com a convidat (introduint generalment el codi postal de la zona en que vius). Aquest seria el 
primer obstacle a afrontar, però donat que en totes les webs hi és present, de ben segur que no 
me'n podria lliurar. Un cop dins el següent aspecte a mirar va ser el com estaven dissenyades les 
webs. I aquestes segueixen el model d’arquitectura típica dels sistemes web dinàmics,  sent la 
interacció directe amb base de dades una de les seves característiques. Altres característiques 
presents eren la utilització de frames, Javascript i AJAX, essent aquest últim és un dels 
responsables en la generació dinàmica de contingut i interacció que l’usuari estableix amb el 
supermercat i que fa que aquests tipus de sistemes web segueixin el paradigma client-servidor. I 
precisament la interacció d’usuari mitjançant Javascript va ser el punt que va fer decantar la 
balança. Més endavant explicaré per que vaig decidir utilitzar la tecnologia J2EE per a dissenyar i 
desenvolupar la meva aplicació, però el fet d’haver d’incorporar llibreries i generar codi per a 
gestionar i interpretar tota aquesta interacció amb el servidor de manera automàtica, feia que el 
programa prengués una altra dimensió i es desviés de l’objectiu acordat en un primer moment. Per 
posar un exemple, s’haurien d’utilitzar les mateixes llibreries que utilitza el navegador Mozilla 
(Rhino) per a generar llenguatge de tipus script en Java. I aquesta va ser la principal raó que va fer 
que tries la web de Caprabo i no una altra (i no és que en aquesta no hi hagi Javascript enlloc que si 
que n’hi ha, sinó que no l’utilitza per mostrar les pàgines amb productes al navegador del client, 
que és la informació que jo necessitava).

2.1.3 - Gestió de productes

La gestió de productes es faria des d’una taula principal on es mostressin tots els productes amb 
tots els seus preus depenent del supermercat. I aquesta tindria una finalitat ben clara. 

Plantegem la següent situació: ja hem descarregat i tenim a la base de dades tots els productes de, 
fem una suposició, els supermercats Caprabo i Mercadona. Però ens donem compte que tots i 
cadascun dels productes que hem inserit és tractat diferent i que a més a més, no existeix cap mena 
de relació entre ells. Dit d’una altra manera, donats dos productes que hem descarregat (posem 
que són els dos “Aigua Fontvella 2L” però un és del supermercat Caprabo i l’altre del supermercat 
Mercadona), el programa els tractaria com a entitats diferents quan realment són el mateix 
producte! Llavors veiem que és necessari algun mecanisme per a relacionar productes i poder-li fer 
entendre al programa que dos, tres, o quatre productes (essent sempre cada un de supermercats 
diferents) són el mateix. I per que tot això us preguntareu?  Doncs ben senzill. En totes aquestes 
webs, cada producte té un codi intern però aquest és vàlid només per l’àmbit del supermercat al 
que pertany. Així doncs, es pot generar la llista de la compra que ha fet el client amb totes les 
referències dels productes que ha demanat i d’aquesta manera poder enviar la comanda 
posteriorment mitjançant un transportista. Però com he dit abans aquestes referències són 
particulars de l’establiment, i de cap de les maneres són les mateixes per a tots
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La solució va ser la de crear un sistema semi manual per a la identificació dels productes. I dic 
semi manual perquè un cop descarregats tots els productes de diferents supermercats, una persona 
manualment ha de dir-li al programa que, d’aquí en endavant, aquells dos productes seran el 
mateix. I gràcies a això, el sistema seria capaç de mostrar en una mateixa taula comparativa 
ordenada pels noms dels productes (files),  la relació de preus de cada un en els diferents 
supermercats (columnes).

Altres funcionalitats disponibles serien les d’eliminar producte/s i la de poder refrescar la taula 
manualment.

2.1.4 - Altres funcionalitats

Com he explicat anteriorment, es va prendre la decisió de triar un supermercat com a exemple per 
poder demostrar el funcionament real del programa. Però algun dels requisits funcionals que 
havia de cobrir l’aplicació (gestió de productes) requerien de la disposició a la mateixa base de 
dades d’altres productes que no fossin del mateix supermercat del que s’havien descarregat 
prèviament (veure l’anterior apartat per a més detall). 

És per això que donades aquestes premisses s’havia de pensar en algun sistema per poder simular 
l’estat de l’aplicació en una situació real. Vaig arribar doncs a dues possibles solucions que explico 
seguidament.

La primera consistia a “enganyar” d’alguna manera al programa i fer-li creure tot just abans de 
començar la descàrrega que el supermercat al que pertanyien tots els productes que anava a 
obtenir eren d’un diferent al Caprabo. D’aquesta manera, utilitzant la web  
www.capraboacasa.com i el mateix algoritme dissenyat per aquesta obtindríem un duplicat de tots 
els productes del Caprabo. El cost d’implementació seria pràcticament nul però el temporal no. L’ 
inconvenient és que per a obtenir algun producte amb el qual poder aplicar fusió hauríem 
d’esperar a que es completés tota la descàrrega de productes del portal web. El handicap, l’elevat 
temps d’espera necessari.

La segona ve donada com a solució a la problemàtica de la primera. Simplement seria necessari 
oferir la possibilitat de poder crear nous supermercats i productes separadament, d’un en un. 
Afegir un supermercat no tindria cap secret i el poder afegir productes seria igualment fàcil donat 
un nom de producte, supermercat i preu. Aquesta última opció era més versàtil, evitava el 
problema del temps d’espera i era senzilla de cara a d'implementació. 

Finalment vaig decidir triar aquesta segona i juntament amb les opcions ofertes per la gestió de 
productes completaven el lot de funcionalitats que oferiria l’aplicació. 
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2.1.5 - Estadístiques

Les estadístiques venen donades per a complementar una mica la part de utilització del programa. 
Hi hauria una recopilació d’informació de quantes vegades s’ha iniciat el programa, última 
utilització d’aquest, etc (dades de tipus genèric) i d’altres més específiques de la part d’extracció de 
dades com ara el nombre total de pàgines parsejades, total de temps emprat en totes les 
descàrrega.

2.2 - REQUERIMENTS NO FUNCIONALS

2.2.1 - Manteniment i canviabilitat

Una de les característiques més importants d’una aplicació és que sigui de fàcil manteniment 
durant el seu cicle de vida.  El sistema ha de ser fàcilment ampliable i canviable, no només a nivell 
de contingut sinó també a nivell d’interfície gràfica. En el context d’aquest projecte es volia deixar 
que l’aplicació estigués preparada per mantenir aquestes propietats sense necessitat d’efectuar 
grans canvis o simplement sense que aquests requerissin una gran complexitat. L’estructuració 
modular seria una de les premisses bàsiques en el disseny software. 

2.2.2 - Usabilitat

L’usuari o usuaris de l’aplicació requereixen d’un sistema usable mitjançant el qual es pogués 
accedir a qualsevol lloc ràpidament  i de la manera més còmode possible. Per això volia fer una 
interfície totalment visible i intuïtiva i dotar al sistema d’una gran senzillesa en la utilització de tal 
manera que el grau de complexitat fos el més petit possible (d’aquí ve el sistema de pestanyes 
utilitzat posteriorment que aporta accessibilitat, rapidesa i facilitat). Tot i així, a la part final de la 
memòria (annex I) hi ha disponible una petita guia d’utilització del programa per a fer-ho tot 
encara més fàcil.

2.2.3 - Compatibilitat

La compatibilitat és un altre dels aspectes més importants a tenir en compte avui en dia. En 
aquests moments hi ha una creixent diversificació en la utilització de sistemes operatius; el longeu 
Microsoft Windows (en totes les seves versions), el potent Linux (amb distribucions altament 
conegudes i contrastades com ara Debian, Open Suse, Ubuntu...) o el igualment potent i versàtil 
Mac OS X fan que el panorama sigui del tot variat. És per això que volia trencar completament 
aquesta barrera i dotar al sistema d’una total compatibilitat amb tota plataforma. I quina 
tecnologia vaig decidir utilitzar que complia aquesta característica?  Java (al capítol d’Avaluació 
tecnològica en parlaré una mica més extensament).
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2.2.4 - Seguretat

La seguretat s’havia de tenir altament en compte ja que el sistema havia d’interactuar amb una 
gran base de dades on no només hi haurien dades relacionades directament amb productes, preus i 
supermercats. El perill existent en l’alteració de la persistència de les dades feia que hagués de 
pensar en integrar en el sistema algun tipus d’autenticació inicial per tal que només els usuaris 
autoritzats poguessin accedir al programa (i evitant d’aquesta manera la manipulació d’aquest per 
qualsevol persona no desitjada).

També s’aplicaran polítiques de seguretat en els casos en que l’usuari realitzi qualsevol tasca 
d’eliminació d’informació de la base de dades, sent aquest notificat amb una finestra de 
confirmació i havent de donar ell mateix el vistiplau.

2.2.5 - Rapidesa i estabilitat

El sistema hauria de ser tot lo ràpid que fos possible, intentant sobretot que el procés de descàrrega 
de productes fos el més eficient possible, minimitzant el temps d’extracció al màxim. No es podria 
menysprear doncs, algorítmicament parlant, el disseny del motor de descàrrega ja que a part del 
cost produït per aquest s’hauria de sumar el de totes i cadascuna de les connexions que 
s’establirien amb el servidor del Caprabo, i aquest acabaria sent tot menys eficiència (inclús podent 
fer minvar en algun cas la seva estabilitat si es produïssin  timeouts de connexió amb el servidor).

2.2.6 - Requisits legals

L’aplicació desenvolupada serà doncs de codi obert, amb lo qual qualsevol persona podria obtenir, 
modificar i redistribuir el codi font del programa amb la finalitat d’adaptar-lo a les seves 
necessitats i millorar-lo (per a altres usos evidentment).

2.3 - RESTRICCIONS DE DISSENY

2.3.1 - Requisits de plataforma

Serà totalment necessari a l’ordinador on s’executarà l’aplicació tenir instal·lada la màquina virtual 
de Java. Sense aquesta no es podran dur a terme ni la descàrrega de l’aplicació mitjançant la 
tecnologia JNLP ni la seva posterior execució. Gràcies a la Java Virtual Machine podrem tenir un 
programa multi plataforma.
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2.3.2 - Restriccions de llenguatge

Tal i com he dit ja en varies ocasions, el programa serà desenvolupat en el llenguatge JAVA per part 
del client i servidor i PostgreSQL per al servidor de la base de dades.

2.3.3 - Requisits software

L’ordinador de l’usuari que vulgui utilitzar l’aplicació haurà de disposar d’un navegador web. No 
és necessari tenir cap tipus en concret doncs aquest no serà utilitzat per fer un ús pròpiament de 
navegació, si no pel contrari només per a tenir accés al servidor per poder descarregar la part 
software del client (tenir en compte que tots els detalls de caire tecnològic i d’arquitectura seran 
explicats amb detall en el capítol d’Avaluació tecnològica). Referent a la versió de la màquina 
virtual de Java, aquesta haurà de ser la versió jre1.6.0_ 21 sinó el bon funcionament del programa 
no està garantit (durant el seu desenvolupament vaig poder constatar que algunes llibreries 
utilitzades són incompatibles amb la versió 1.6.0_20 o anteriors). 

Respecte a la part del servidor, serà estrictament necessari disposar d’un servidor d’aplicacions 
que implementi les tecnologies definides per la plataforma Java EE. Durant tot aquest temps i per 
al desenvolupament i tests he utilitzat del GlassFish Enterprise Server i bàsicament és el que 
recomano encara que no sigui la única opció disponible al mercat. És de codi lliure i gratuït però 
també hi han alternatives com per exemple el Bea WebLogic Server (GlassFish va ser 
desenvolupat originàriament per Sun Microsystems encara que avui en dia ambdós pertanyen a 
la mateixa companyia després de que Oracle comprés recentment a Sun). També serà necessari 
tenir instal·lat el SGBD de PostgreSQL amb els seus corresponents drivers dins el servidor 
GlassFish. Com a versió de gestor de bases de dades no és necessari tenir-ne cap en concret, encara 
que sí és recomanable disposar d’alguna de les més recents.

2.3.4 - Requisits hardware

Al no precisar de potència gràfica ni funcionalitats avançades, el sistema podrà utilitzar-se en 
qualsevol ordinador però que disposi de connexió a internet si el que es pretén és utilitzar la 
funcionalitat de descàrrega de productes (per a la resta no seria necessari).
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Capítol 3. Especificació
Aquest capítol explicarà mitjançant casos d’ús totes les interaccions que tindran els usuaris amb el 
sistema. Aquests casos d’ús s’han extret partint de l’estudi fet dels requeriments funcionals que 
s’han explicat anteriorment. Per cada requisit pot ser que hi hagin més d’un cas d’ús associat. 

Comentem primerament els usuaris del sistema:

• Administrador: actualment l’únic usuari que tindrà el sistema serà el de l’administrador. Ja 
s’ha comentat abans els motius pels quals un usuari no autoritzat no podria fer ús del sistema, 
així que ningú sense prèvia identificació podrà interactuar amb cap de les funcionalitats 
ofertes per aquest. Més endavant en el capítol 7 es parlarà de la possibilitat d’ampliar aquests 
rols, però això de moment no es té en compte. 

3.1 - DIAGRAMA DE CASOS D’ÚS

En els següents diagrames de casos d’ús es mostren de forma concisa la participació de l’usuari o 
actor existent amb el sistema: 

3.1.1 - Diagrama de casos d’ús principals
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3.1.2 - Diagrama de casos d’ús Gestió de productes

3.1.3 - Diagrama de casos d’ús Altres funcionalitats
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3.2 - CASOS D’ÚS

Veiem doncs la descripció textual dels  casos d’ús exposats. Cada un conté el seu propòsit general, 
un breu resum, la seqüència d’esdeveniments que realitza l’usuari del sistema per dur a terme el 

procés i finalment la descripció dels cursos alternatius d’execució derivats.

3.2.1 - Casos d’ús principals

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

LoginLogin

Comprovar que l’usuari està autoritzat per utilitzar el sistemaComprovar que l’usuari està autoritzat per utilitzar el sistema

Es produeix quan l’usuari vol entrar al sistema Es produeix quan l’usuari vol entrar al sistema 

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. L’usuar i executa l ’apl icació, 

introdueix un nom d’usuari i una 

contrasenya i prem el botó d’Intro

2. El sistema comprova que l’usuari i la 

contrasenya són vàlides  i deixa entrar a 

l’usuari al sistema 

2. Si l’usuari no existeix a  la base de dades del sistema o la contrasenya no és 

correcta el sistema notifica a l’usuari que hi ha hagut un error d’autenticació.

2. Si l’usuari no existeix a  la base de dades del sistema o la contrasenya no és 

correcta el sistema notifica a l’usuari que hi ha hagut un error d’autenticació.

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Gestió de productesGestió de productes

Consultar, fusionar o eliminar productes del sistemaConsultar, fusionar o eliminar productes del sistema

Permet consultar, fusionar o eliminar productes del sistemaPermet consultar, fusionar o eliminar productes del sistema

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. Des  de la pantalla inicial de la 

pestanya Home de l’aplicació, l’usuari 

clica al botó de la cistella de productes

2. El sistema mostra  la pantalla de gestió 

de productes

--
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Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Altres funcionalitatsAltres funcionalitats

L’usuari vol accedir a les funcionalitats extres de l’aplicacióL’usuari vol accedir a les funcionalitats extres de l’aplicació

Permet accedir a la pantalla de creació i eliminació de nous  supermercats  i creació 

de nous productes

Permet accedir a la pantalla de creació i eliminació de nous  supermercats  i creació 

de nous productes

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. L’usuari selecciona la  pestanya d’ 

Utilitats

2. El sistema mostra  la  pantalla d’altres 

funcionalitats del programa

--

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Consultar estadístiquesConsultar estadístiques

L’usuari vol consultar les estadístiques del programaL’usuari vol consultar les estadístiques del programa

Permet accedir a la pantalla on es  poden consultar les  dades estadístiques  més 

rellevants del programa

Permet accedir a la pantalla on es  poden consultar les  dades estadístiques  més 

rellevants del programa

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. L’usuari selecciona la pestanya d’ 

Estadístiques

2 . E l s i s tema mos t ra  l a pan ta l l a 

d'estadístiques del programa

--
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3.2.2 - Casos d’ús Gestió de productes

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Fusionar productesFusionar productes

Es  vol indicar al sistema que dos  o més productes de supermercats  diferents  són el 

mateix

Es  vol indicar al sistema que dos  o més productes de supermercats  diferents  són el 

mateix

Permet al sistema tractar dos  o més productes de supermercats  diferents  com si 

fossin el mateix

Permet al sistema tractar dos  o més productes de supermercats  diferents  com si 

fossin el mateix

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. Des  de la pantalla de gestió de 

productes  l’usuari ha seleccionat 2 

productes  i ha fet clic al botó de fusió 

(creu verda)

2. El sistema mostra una pantalla per 

introduir el nom que se li vol donar al nou 

producte

3. L’usuari introdueix el nom al camp 

habilitat i fa clic al botó Fusionar

4. El sistema crea el nou producte a partir 

d e l s  s e l e c c i o n a t s i a c t u a l i t z a 

automàticament la taula de productes. 

Mostra també una  finestra informativa de 

que el procés s’ha realitzat amb èxit

5. L’usuari fa clic en el botó d’Acceptar

2. Si no s’han seleccionat exactament 2 productes, el sistema mostra  un missatge 

informatiu indicant que només es pot fusionar amb 2 productes

3. Si l’usuari fa clic al botó de cancel·lar el sistema avorta el procés  i mostra altre cop 

la pantalla de gestió de productes

4. Si els  productes seleccionats per l’usuari no són tots de supermercats  diferents, el       

sistema mostra un missatge informatiu indicant que no haurien de pertànyer al 

mateix

2. Si no s’han seleccionat exactament 2 productes, el sistema mostra  un missatge 

informatiu indicant que només es pot fusionar amb 2 productes

3. Si l’usuari fa clic al botó de cancel·lar el sistema avorta el procés  i mostra altre cop 

la pantalla de gestió de productes

4. Si els  productes seleccionats per l’usuari no són tots de supermercats  diferents, el       

sistema mostra un missatge informatiu indicant que no haurien de pertànyer al 

mateix
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Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Eliminar productesEliminar productes

Es volen eliminar productes existents al catàlegEs volen eliminar productes existents al catàleg

El sistema elimina els  productes o producte seleccionats  per l’usuari de la base de 

dades

El sistema elimina els  productes o producte seleccionats  per l’usuari de la base de 

dades

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. Des  de la pantalla de gestió de 

productes  l’usuari ha  seleccionat 1 o 

més  productes  i ha clicat al botó 

d’eliminar (creu vermella)

2. El sistema mostra una finestra de 

confirmació d’eliminació

3. L’usuari fa clic al botó Sí

4. El sistema elimina el producte o 

productes  de la  base de dades  i mostra 

una finestra informativa  de que el procés 

s’ha realitzat amb èxit

5. L’usuari fa clic al botó d’Acceptar

3. Si l’usuari prem el botó No el sistema cancel·la  el procés  i torna a la pantalla 

principal de gestió de productes

3. Si l’usuari prem el botó No el sistema cancel·la  el procés  i torna a la pantalla 

principal de gestió de productes

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Refrescar taulaRefrescar taula

Actualitzar la taula amb el llistat de productes de l’aplicacióActualitzar la taula amb el llistat de productes de l’aplicació

M’entre s’està fent una extracció l’usuari vol actualitzar el llistat de productes de la 

base de dades per veure’n el progrés

M’entre s’està fent una extracció l’usuari vol actualitzar el llistat de productes de la 

base de dades per veure’n el progrés

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. Des  de la pantalla de gestió de 

productes  l’usuari fa  clic al botó de 

refrescar llistat (creus verdes)

2. El sistema refresca la  taula  amb els 

productes  que en aquell moment hi ha a  la 

base de dades de l’aplicació

--
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3.2.3 - Casos d’ús Altres funcionalitats

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Nou supermercatNou supermercat

Crear un nou supermercatCrear un nou supermercat

L’usuari vol crear un nou supermercatL’usuari vol crear un nou supermercat

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. Des de la pantalla d’Utilitats  l’usuari 

h a i n t r o d u ï t e l n o m d e l n o u 

supermercat a la part de Nou 

Supermercat i ha clicat el botó Crear

2. El sistema ha creat el nou supermercat, 

l’ha emmagatzemat a la  base de dades i ha 

informat mitjançant una  finestra informativa 

de l’èxit de la operació

3. L’usuari fa clic al botó d’Acceptar

4. El sistema neteja el camp de text nom

2. Si el nom del supermercat no és  vàlid (per exemple un nom buit) el sistema 

informa a l’usuari de que el nom introduït no és correcte

2. Si el nom del supermercat no és  vàlid (per exemple un nom buit) el sistema 

informa a l’usuari de que el nom introduït no és correcte

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Eliminar supermercatEliminar supermercat

L’usuari desitja  eliminar un supermercat del sistema i tots  els seus  productes 

associats

L’usuari desitja  eliminar un supermercat del sistema i tots  els seus  productes 

associats

El sistema eliminarà el supermercat i tots  els  productes i preus  d’aquells  que estiguin 

referenciats amb ell

El sistema eliminarà el supermercat i tots  els  productes i preus  d’aquells  que estiguin 

referenciats amb ell

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. Des de la  pantalla  d’Utilitats  l’usuari 

ha seleccionat un supermercat del 

menú desplegable i ha fet clic al botó 

d’Eliminar

2. El sistema mostra una finestra de 

confirmació d’eliminació de supermercat i 

productes associats

3. L’usuari prem el botó de confirmació 

definitiu

4. El sistema executa les tasques 

d’eliminació i mostra una finestra de 

finalització del procés amb èxit

5. L’usuari fa clic al botó d’Acceptar
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Cursos alternatius

2. Si l’usuari no ha seleccionat cap supermercat per a eliminar el sistema alerta  del 

fet amb una finestra informativa

3. Si l’usuari prem el botó de cancel·lació el sistema avorta el procés

2. Si l’usuari no ha seleccionat cap supermercat per a eliminar el sistema alerta  del 

fet amb una finestra informativa

3. Si l’usuari prem el botó de cancel·lació el sistema avorta el procés

Cas d’ús

Propòsit

Resum

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Curs típic 

d’esdeveniments

Cursos alternatius

Nou producteNou producte

Crear un nou producte a partir del nom, supermercat i preuCrear un nou producte a partir del nom, supermercat i preu

L’usuari vol donar d’alta un nou producte que no existeix a la base de dadesL’usuari vol donar d’alta un nou producte que no existeix a la base de dades

Accions de l’usuari Accions del sistema

1. Des de la  pantalla  d’Utilitats  l’usuari 

introdueix un nom, supermercat i preu 

en l’apartat de Nou producte i 

finalment fa clic al botó de Crear

2. El sistema crea el producte i informa  a 

l’usuari que el procés  s’ha realitzat 

satisfactòriament

3. L’usuari prem el botó d’Acceptar en 

el panell informatiu

4. El sistema neteja  els  camps  de text nom 

i preu

2. Si el format del preu no és  correcte, o no s’ha seleccionat cap supermercat o 

algun dels camps de text estan buits, el sistema avorta el procés i n’informa a 

l’usuari

2. Si el nom del producte ja existeix a la base de dades el sistema farà  que l’usuari en 

trii un de nou

2. Si el format del preu no és  correcte, o no s’ha seleccionat cap supermercat o 

algun dels camps de text estan buits, el sistema avorta el procés i n’informa a 

l’usuari

2. Si el nom del producte ja existeix a la base de dades el sistema farà  que l’usuari en 

trii un de nou
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Capítol 4. Avaluació tecnològica
Per facilitar la posterior comprensió de l’arquitectura e infraestructura utilitzada en el 
desenvolupament del projecte, tot seguit s’explicaran amb claredat les tecnologies utilitzades i 
perquè vaig creure oportú escollir unes i no altres.

4.1 - PLATAFORMA I LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ

Avui en dia, programadors i desenvolupadors de programari han après i reconeixen la necessitat 
de fer aplicacions distribuïdes, transaccionals i portables que aprofitin la velocitat, seguretat i 
fiabilitat de la tecnologia relacionada amb la part del servidor. En el món de les tecnologies de la 
informació, les aplicacions han de ser dissenyades, construïdes i produïdes per menys diners, més 
velocitat i menys recursos. 

Tal i com he explicat en la part inicial de la memòria, la utilització i coneixença de la tecnologia 
Java ha sigut la més important i utilitzada d’ençà vaig començar a programar, i realment la que 
m’ha satisfet i agradat més alhora de programar. La llibertat de tria que vaig tenir des de un inici 
va ser total; podria haver triat utilitzar un llenguatge menys conegut per mi per tal de potenciar-lo, 
podria haver triat escollir algun de nou que desconeixes totalment, aprendre’l des de zero i així 
poder dir en un futur que ja sé programar amb ell, o pel contrari, podria escollir aprofundir amb 
un de ja conegut. I és que el món de la informàtica és un món immens, tenim des de les xarxes fins 
al disseny de software, passant per l’arquitectura de computadors i tots ells tan gegants i sense 
tenir cap o molt poques coses en comú els uns amb els altres. I perquè com diu la dita “aprendiz de 
todo, maestro de nada”, i perquè segons les meves conviccions crec que un ha d’acabar fent o 
especialitzant-se en el que més li agrada per tal d’intentar despuntar en allò, i perquè la branca de 
l’enginyeria del software és la que més m’agrada i perquè la feina que tinc des de fa dos anys m’ho 
ha permès, finalment vaig triar Java EE.

4.2 - JAVA EE

A continuació es veurà amb més detall algunes de les pinzellades més importants de la plataforma. 
D’aquesta manera es tindrà una visió de l’estructura i disseny de la plataforma més acurada que 
permetrà entendre millor d’aquí en endavant com s’ha desenvolupat l’aplicació. 

4.2.1 - Aspectes destacats de la plataforma Java EE 6

L’objectiu més important de la plataforma Java EE és simplificar el desenvolupament, 
proporcionant una base comuna per als diversos tipus de components de la plataforma. Així doncs 
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els programadors i desenvolupadors es poden beneficiar de les millores de productivitat amb la 
utilització de les anotacions (es comentaran més endavant) i menys configuració en fitxers XML, 
utilització de Old Java Objects (POJO)... i en definitiva, una simplificació més normal. 

La plataforma Java EE 6 incorpora les següents noves característiques:

• Perfils: introdueix perfils web que utilitzen les aplicacions web de nova generació

• Noves tecnologies incloent les següents: 

• Java API per a WebServices de tipus RESTful

• Gestor de Beans

• Injecció de dependències per Java

• Validació de Beans

• Interfície de proveïdor de servei d’autenticació Java 

• Noves característiques pels components EJB 

• Noves característiques pels servlets

• Noves característiques pels components JavaServer Faces

4.2.2 - Model d’aplicacions

El model d'aplicació de Java EE s'inicia amb el llenguatge de programació Java i la màquina virtual 
de Java. La portabilitat, la seguretat i la productivitat del desenvolupador formen la base del 
model d'aplicació. Java EE està dissenyada per suportar aplicacions que implementen serveis que 
l'empresa ofereix als clients, empleats, proveïdors, socis, etc. Aquestes aplicacions són 
inherentment complexes, accedint a dades provinents d'una gran varietat de fonts i distribuint les 
aplicacions a una gran varietat de clients. 

Per a un millor control i gestió d'aquestes aplicacions, les funcions de negoci per recolzar a aquests 
usuaris es duen a terme en un nivell intermedi. El nivell mitjà representa un entorn que està 
estretament controlat pel departament d'una empresa informàtica o de tecnologies de la 
informació. El nivell mitjà normalment s'executa en maquinari de servidor dedicat i té accés a tots 
els serveis de l'empresa (en aquest cas serien tots els recursos dels quals s’alimenta Quamarket).
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Aquest model d'aplicació defineix una arquitectura per a la implementació de serveis, aquests 
definits com a diversos nivells que ofereixen l’escalabilitat, l’accessibilitat i la capacitat de gestió 
necessària per a les aplicacions de nivell empresarial. 

Aquest model divideix el treball necessari per implementar un servei de diversos nivells en les 
següents parts: 

• El negoci i la lògica de presentació es implementat pel desenvolupador dels serveis

• L’estàndard de serveis és proporcionat per la plataforma Java EE

4.2.3 - Aplicacions distribuïdes multi capa

La plataforma Java EE utilitza un model multicapa en les aplicacions distribuïdes. La lògica de 
l'aplicació es divideix en components segons la funció, i els diferents components resultants que la 
componen s'instal·len en màquines diferents depenent del nivell de l'entorn a la qual pertany.

La següent figura mostra dos aplicacions Java EE multicapa subdividida en els diferents estrats 
definits en la següent llista:

• Els components de la capa client són executades en la màquina del client

• Els components de la capa web  són executats en el servidor de Java EE

• Els components de la capa de negoci  són executats en el servidor de Java EE

• El software del Sistema d’Informació de l’Empresa (EIS) que interactua amb les dades 
d’aquesta és executat en el servidor de Java EE
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Ara que ja hem vist l’estructura dels dos tipus diferents d’aplicacions que es poden realitzar amb 
aquesta plataforma (aplicacions de client i aplicacions web), explicaré amb més detall les parts més 
importants.

4.2.4 - Components Java EE

Les aplicacions desenvolupades en Java EE es diu que estan fetes amb components. Un component 
és una unitat de software funcional que forma part d’una aplicació Java EE, amb les seves classes i 
fitxers i que es comunica amb altres components.

L’especificació de Java EE defineix els següents tipus de components:

• Les aplicacions de client i els applets són components que s’executen en el client

• Servlets, JavaServlet Faces (JSF), JavaServer Pages (JSP) són components web que 
s’executen al servidor

• Els Enterprise JavaBeans (EJB) són components de negoci que s’executen al servidor

Tots aquests components estan escrits evidentment en el llenguatge de programació Java i són 
compilats de la mateixa manera que qualsevol programa Java. La diferència entre els components 
Java EE i els estàndard (les típiques classes Java que tots coneixem) és que els primers s’utilitzen en 

   Figura 4.1 - Model multi-capa de les aplicacions distribuïdes en Java EE.
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aplicacions Java EE, s’ha verificat que estan ben formats d’acord amb la corresponent especificació 
i es despleguen en la producció, on són dirigits i gestionats pel servidor.

4.2.5 - Nivell 3: Clients Java EE

Un client de Java EE és generalment tant un client web com una aplicació de client. Veiem què és cada 
tipus.

Els clients web estan formats ja sigui per pàgines web de caire dinàmic (contenen llenguatge 
HTML, XML, etc i són generades per components web residents en la capa web), i els navegadors 
web (són els que renderitzen les pàgines que han rebut del servidor). 

Els clients web normalment no executen consultes a les bases de dades ni executen processos de 
negoci gaire complexos. Tampoc executen operacions pesades ja que tendeixen a delegar-les als 
EJB’s que s’executen al servidor, descarregant aquest al client de feina, i al mateix temps fan que es 
pugui aprofitar la seguretat, serveis, velocitat i fiabilitat de les tecnologies Java EE residents al 
servidor.

Les aplicacions de client també s’executen al client. Aquestes típicament tenen una interfície gràfica 
(GUI), creades mitjançant Swing o AWT encara que també seria possible utilitzar una interfície de 
tipus terminal de comandes per a utilitzar-les. 

Al contrari que els clients web, aquests tipus d’aplicacions accedeixen directament als EJB’s que 
s’executen a la capa de negoci. No obstant, si els requeriments de l’aplicació o permeten, aquesta 
podria comunicar-se amb algun servlet resident a la capa web mitjançant el protocol HTTP (per 
exemple). Una altra de les característiques interessants que tenen és que altres aplicacions que no 
han estat desenvolupades amb el mateix llenguatge (Java), és que també podrien interactuar i 
comunicar-se amb els servidors Java EE, permetent a la plataforma que operés amb altres sistemes 
no programats amb el llenguatge Java.

Anàlogament tenim els JavaBeans i encara que de primeres sembli que poden ser el mateix que els 
Enterprise JavaBeans, aquests no ho són. Els JavaBeans poden residir tant en la capa de client com 
a la de servidor i s’encarreguen de gestionar possibles fluxos de dades existents entre:

• Una aplicació client o applet i components que s’executin en un servidor Java EE

• Components de servidor i bases de dades

S’ha de tenir en compte que els components de tipus JavaBeans no són considerats components de 
Java EE per la seva especificació. Els JavaBeans tenen normalment propietats i les seus mètodes 
típics de get i set per poder-hi accedir i són generalment simples des de el punt de vista de disseny i 
implementació.
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La següent figura mostra els diversos elements que poden formar part del nivell de client. El client 
es comunica amb la capa de negoci que s'executen en el servidor ja sigui directament o, com en el 
cas d'un client que s'executa en un navegador, passant a través de pàgines JSP o servlets que 
s'executen en la capa web. 

4.2.6 - Nivell 2: Components web

Els components web són ja siguin servlets o pàgines web creades utilitzant la tecnologia 
JavaServer Faces (pàgines JSF) o JavaServer Pages (pàgines JSP). Els servlets són classes 
programades en Java que dinàmicament processen peticions i construeixen respostes. Les pàgines 
JSP són documents de text (generalment escrits en el llenguatge HTML) i que s’executen com si 
fossin servlets però permeten un enfoc un pèl més natural de crear contingut estàtic. Anàlogament, 
les pàgines JSF estan basades en la tecnologia dels servlets i JSP que proporcionen un framework 
per a la creació d’aplicacions web. 

L’HTML estàtic i els applets són sovint utilitzats conjuntament amb components web però no són 
considerats el mateix per la especificació de Java EE. 

Com podem veure a la següent figura, com a la capa de client, aquesta pot incloure components 
JavaBeans per gestionar, per exemple, els camps d’usuari i enviar la informació obtinguda cap a 
EJB’s que s’executen en la capa de negoci per posteriorment ser processats. 

                                              Figura 4.2 - Diagrama d’interacció entre capes client-servidor i components 
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4.2.7 - Nivell 1: Components de negoci

El codi de negoci, que és lògic que solucioni les necessitats d’un negoci particular com podrien ser 
les d’un banc, tenda, etc. és manejat per EJB’s que poden executar-se tant en la capa de negoci com 
en la capa web. La següent figura mostra com els EJB’s reben dades del programa client, la 
processen (en el cas que fos necessari) i l’envien a la capa de dades per ser emmagatzemades. Per 
suposat també poden operar en sentit invers (agafar dades, processar-les i enviar-les al programa 
client). 

     Figura 4.3 - Tant els JavaBeans com les pàgines JSP o els servlets, poden formar part de la capa web.

      Figura 4.4 - Diagrama d’interacció dels EJB’s i les diferents capes lògiques de dades i web.
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4.2.8 - Nivell 0: Capa de dades i informació

La capa de dades i informació de negoci és gestionada per software específic com ara SGBD’s, 
sistemes com ara ERP’s, processos transaccionals i altres sistemes d’informació d’empreses. Per 
exemple, pot donar-se el cas que components d’aplicació necessitin tenir accés als sistemes 
d’informació mitjançant bases de dades. 
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4.3 - TECNOLOGIA APLICADA

Quina és la tecnologia o eina utilitzada en el desenvolupament de l’aplicació en cada un dels 
nivells explicats anteriorment serà del que es tractarà a continuació. 

4.3.1 - Nivell 3: Java Web Start

Seguint amb la tònica dels sistemes distribuïts i la descentralització d’aquests vaig decidir utilitzar 
una tecnologia inclosa en la plataforma Java Runtime Environment (JRE) que permet executar 
aplicacions mitjançant un simple clic de ratolí. Aquesta tecnologia s’anomena Java Web Start.

Java Web Start permet arrencar aplicacions que estan en un servidor web d'aplicacions 
comprovant prèviament si el client té la versió actualitzada d'aquesta. Si no és així descarrega 
l'última versió i seguidament s'executa en local. L'arrencada d'aquestes aplicacions pot ser efectuat 
mitjançant enllaços en una pàgina web o bé a través d'enllaços en l'escriptori client. Mitjançant 
aquesta tecnologia s'assegura que una aplicació és distribuïda sempre en la seva última versió. Els 
fitxers que conté la informació sobre on es troba l'aplicació, versió, etc. té l'extensió .jnlp. Així 
doncs, tot el procés generalment és completat sense necessitat d'interacció de l'usuari a excepció 
del simple clic inicial (errors, warnings i acceptació de possibles certificats d’autenticació exclosos, 
és clar).

Des d'un punt de vista tecnològic, aquestes són algunes de les característiques més importants:

       Figura 4.5 - Vista dels diferents components que formen la plataforma de desenvolupament de Java.        

                            Java Web Start forma part de les tecnologia de desplegament.
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• Està construït exclusivament executar aplicacions programades en Java. Per tant, una sola 
aplicació que resideix en un servidor Web pot ser a continuació desplegada en una àmplia 
varietat de plataformes (Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, etc.). 

• Permet l’execució d’aplicacions de forma independent a la del navegador web. Com que 
l'aplicació també es pot iniciar a través d'accessos directes de l'escriptori, fa que l’execució 
sigui similar al d'una aplicació nativa prèviament instal·lada al sistema.

• Les aplicacions executades  són emmagatzemades en la màquina local. D’aquesta manera, 
qualsevol aplicació que s’hagi descarregat i executat anteriorment a la mateixa màquina 
serà arrancada ràpidament de manera anàloga a la d’una ja instal·lada.

En el seu moment vaig pensar que seria una tecnologia idònia. Més enllà del fet que en el meu 
projecte només he creat tota la infraestructura i implementació necessària per obtenir els productes 
i preus de la web del Caprabo, és ben cert que l’objectiu final d’una aplicació com aquesta seria que 
suportés l’accés i descàrrega d’informació de més d’un supermercat. Quants més en pogués 
gestionar, més gran seria la qualitat del servei de llistes de la compra ofert per Quamarket. Així 
doncs, l’efecte de la tecnologia Java Web Start en les múltiples actualitzacions que es durien a 
terme en el programa (disponible una nova versió amb la infraestructura necessària per parcejar 
un nou supermercat, per exemple), seria més que positiu. Estalviaríem molt més que unes 
constants actualitzacions del programa per part del client (instal·lar, reinstal·lar, etc.) sinó que 
també el dotaríem d’un grau de llibertat enorme des del punt de vista d’on es pot executar 
l’aplicació (versatilitat d’execució). 

4.3.2 - Nivell 2: Web

Seguint l’arquitectura dels sistemes distribuïts vista en la plataforma Java EE, hem vist que les 
aplicacions de tipus client no necessiten infraestructura en la capa web. Per això, respecte a aquest 
punt, no s’ha utilitzat cap solució tecnològica.

4.3.3 - Nivell 1: GlassFish Enterprise Server

Com s’ha vingut dient fins ara, del ventall de possibilitats que ofereix el mercat des del punt de 
vista de servidors que suportin Java EE l’escollit ha sigut GlassFish Enterprise Server. La decisió no 
va ser presa al atzar si no que es basava en la comoditat, fiabilitat, estabilitat i rapidesa que aquest 
ofereix tant en configuració com en desplegament d’aplicacions i funcionament. Durant la meva 
vida laboral m’he vist obligat a utilitzar-lo i aprendre’n el seu funcionament i per això al haver 
d’escollir-ne un, he triat aquest sense dubtar-ho.
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Una breu presentació: servidor de software lliure desenvolupat per l’empresa Sun Microsystems, 
que implementa les tecnologies definides en la plataforma Java EE i que permet executar 
aplicacions que segueixen aquesta especificació. Gratuït i de codi lliure, es distribueix sota llicència 
CDDL i GNU GPL.

4.3.4 - Nivell 0: PostgrSQL

Triar MySQL o PostgreSQL és una de les decisions recurrents que molts programadors es fan quan 
han de treballar amb sistemes de gestió de base de dades relacionals de codi obert. Totes dues són 
solucions absolutament contrastades i que avui en dia competeixen fortament amb programari de 
base de dades propietari. 

Durant molt temps s’ha dit que MYSQL és el més ràpid però el que té menys característiques dels 
dos sistemes de bases de dades, mentre que PostgreSQL se suposa que és un SGBD més dens i que 
sovint ha sigut descrit com la versió oficial de codi obert d’Oracle. MySQL ha estat, i segueix sent, 
popular entre les diverses opcions disponibles al mercat degut a la seva velocitat i facilitat d'ús, 
mentre que PostgreSQL es diu que ha tingut, de manera genèrica, un estret seguiment pels 
desenvolupadors que venien de treballar amb Oracle o SQL Server.

Però crec que aquests supòsits, no obstant, són en la seva majoria obsolets i incorrectes. MySQL ha 
recorregut un llarg camí en l'addició de noves funcionalitats avançades mentre que PostgreSQL ha 
millorat dràsticament la seva velocitat en les seves últimes versions. Per això crec que molts no són 
conscients de la seva convergència i encara s'aferren als estereotips basats en versions com MySQL 
4.1 i PostgreSQL 7.4 quan actualment estan a la 5.1.5 i 9.0 respectivament.

El perquè vaig escollir PostgreSQL va ser, una altra vegada, degut bàsicament a l’experiència 
personal més que cap altre cosa. Durant aquests dos últims anys que porto treballant he estat 
utilitzant les dues solucions a la vegada, encara que d’una manera més continuista i extensa 
l’escollida. La veritat és que no tinc queixes de MySQL en quant al seu funcionament, rapidesa o 
característiques (des de el meu insignificant punt de vista), però sí que és cert que ara mateix si puc 
escollir entre una o l’altra, sempre m’acabo decantant per PostgreSQL.
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Capítol 5. Disseny
L’enginyeria del software té com a objectiu general la producció de programari de qualitat. Per 
poder arribar a aquesta meta ens proposa una serie d’aspectes, metodologies i tècniques que ens 
ajudaran a assolir-la. Evidentment, l’enginyeria del software per si sola no ho és tot. El procés de 
fabricació de software és llarg, en molts casos segueix un procés cíclic que es va repetint una i altra 
vegada, i si per exemple prèviament no s’ha fet un bon treball d’anàlisi, per molt que en aquesta 
fase es vulgui intensificar l’esforç i es doni més importància que en les altres, això no implica que el 
producte final sigui millor. Només si s’entén que cadascuna té la seva part d’importància dintre del 
conjunt i s’intenta donar el millor en totes elles podrem garantir que el resultat obtingut serà 
d’òptima qualitat.

Per això en aquest capítol s’explicarà amb la màxima claredat possible quins han sigut els passos 
que s’han anat seguint al llarg d’aquesta fase, i alhora, s’exposarà i justificaran tots els aspectes que 
s’han tingut en compte per fer-ho.

5.1 - ARQUITECTURA DEL SISTEMA

A continuació és mostra un diagrama conceptual de l’arquitectura del sistema en que es basa el 
projecte. Un cop vistes les diferents parts que componen una aplicació de tipus client seguint el 
model distribuït de la plataforma Java EE, ens serà fàcil reconèixer cada una de les parts de les que 
està format el programa desenvolupat.

              Figura 5.1 - Arquitectura de l’aplicació Extractor.
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Quan un usuari vol utilitzar l’aplicació, mitjançant el navegador web accedeix a ella utilitzant la 
direcció URL amb la qual el servidor permetrà la descàrrega i execució d’aquesta gràcies al 
mecanisme de Java Web Start (per exemple http://localhost:8080/extractor). 

Un cop en funcionament, el programa estarà constantment comunicat amb la base de dades gràcies 
a la capa de negoci i l’EJB que resideix en ella. La circulació de dades serà en ambdós sentits ja 
sigui per que s’està emmagatzemant nova informació de productes, preus, nous supermercats, etc. 
(sentit descendent) o perquè s’estan fent consultes a la mateixa base de dades (sentit ascendent).

Gràcies al model distribuït podrem tenir total independència en la localització dels components de 
cada una de les capes, podent tenir la base de dades ubicada a Barcelona, el servidor a Berlín i el 
client a la China popular. 

5.2 - DISSENY DE L’APLICACIÓ

Seguim endavant i arribem a l’estructura de l’aplicació. Fins ara hem vist quines són les parts 
necessàries que haurà de tenir en base a una estructura donada, però encara no hem vist en quines 
parts s’estructurarà (a nivell modular) ni com s’interrelacionaran entre elles. S’explicaran a més a 
més els patrons que s’han aplicat tant a nivell arquitectònic com de disseny. 

Donem un cop d’ull a la següent figura:

Veiem que hi han quatre parts independents; els tres mòduls interiors i l’exterior que fa la funció 
de contenidor principal. Cada un d’aquests és una part de l’aplicació. Gràcies al disseny modular 
reduïm la complexitat general en el desenvolupament del programa (“divide y vencerás”), 

                Figura 5.2 - Vista de l’estructura modular de l’aplicació Extractor.
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facilitem possibles futurs canvis i produïm com a resultat una implementació més senzilla, 
permetent si es necessari el desenvolupament en paral·lel de les diferents parts del sistema. 

Com a derivació d’un bon disseny modular i una bona abstracció aconseguirem a més a més una 
major independència funcional, ja que cada mòdul tindrà una funció clara i s’evitarà una excessiva 
interacció entre els uns i els altres, donant com a conseqüència una alta cohesió i baix nivell 
d’acoblament, característiques inequívoques del programari de qualitat.

A continuació explicaré per cada un d’ells que és, com està organitzat i quina és la seva finalitat 
dintre del conjunt.

5.2.1 - Extracot Kernel Impl

Aquest mòdul és el component de la part del servidor que encapsula la lògica de negoci de 
l’aplicació. I què és la lògica de negoci d’un programa?  Doncs és la part del codi que compleix 
l’objectiu o propòsit d’aquesta. Com a exemple particular d’aquest projecte, gràcies a la 
implementació de mètodes com saveProduct() (guardar producte) o createSupermarket() (crear 
supermercat), l’usuari del sistema serà capaç de crear nous supermercats i fer persistents a la base 
de dades tots els productes trobats a la web del supermercat.

El mòdul està estructurat en dues parts; per una banda tenim l’EJB en qüestió (DataManagerBean) i 
per l’altra el paquet d’entitats. Gràcies a aquestes classes podrem gestionar la persistència de les 
dades mitjançant JPA. 

5.2.2 - Java Persistence API

L’objectiu d’aquest framework és el de proporcionar ajuda als programadors de software amb el 
mapeig objecte-relacional, evitant que es perdin les avantatges de la orientació a objectes al 
interactuar amb una base de dades. 

Els pilars fonamentals del JPA són els següents:

• Entitats: són classes escrites en Java que normalment són emmagatzemades en forma de 
taules en una base de dades relacional. Les diferents instàncies d’aquesta corresponen a les 
diferents files inserides. Normalment aquestes entitats tenen relacions amb altres entitats, i de 
la mateixa manera són transformades en noves taules. Les metadades de cada una d’aquestes 
classes (per exemple volem forçar que un atribut de tipus String tingui una llargada 
determinada un cop emmagatzemat) poden ser definides mitjançant anotacions (com és el cas 
d’aquest projecte) o en un fitxer XML auxiliar.

• Llenguatge de consultes: aquest tipus de llenguatge és el que permet fer consultes a la base de 
dades. Les consultes s’assemblen en sintaxi a les de SQL però a diferència d’aquestes no es 
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fan contra les taules de la base de dades sinó utilitzant entitats. Podríem dir que fa de capa 
lògica entre entitats i taules i viceversa. 

5.2.3 - Extractor Kernel

Aquest mòdul està basat en el patró estructural façana. Un client pot accedir a un EJB només a 
través dels mètodes definits en la interfície de negoci d’aquest. La interfície de negoci defineix la 
vista que té un client d'un EJB. Tots els altres aspectes de l’enterprise bean (implementacions de 
mètodes i configuracions d’aquests) estan ocults de cara al client. Per fer un símil senzill tindríem 
que la interfície no deixa de ser la façana principal d’un edifici, la part d’aquest que és visible per 
la gent del carrer i que impedeix veure el que hi ha al darrere. 

Les interfícies ben dissenyades simplifiquen el desenvolupament i manteniment de les aplicacions. 
No només protegeixen als clients de qualsevol complexitat en la capa de negoci (nivell 1), sinó que 
també permeten que aquestes puguin canviar internament sense afectar a la part client. Per 
exemple, si canvia la implementació de la funcionalitat de login (userLogin()) perquè s’ha decidit 
que l’algoritme d’encriptació MD5 ja no és suficientment segur i es vol utilitzar SHA1, no caldrà 
canviar o modificar ni tan sols una línia de codi de la part client. Interiorment l’EJB ja s’encarregarà 
d’encriptar la contrasenya introduïda per l’usuari en el format adequat i utilitzant les eines 
necessàries per comprovar si l’autenticació d’aquest és vàlida o no. Per tant, és important que el 
disseny de les interfícies es faci acuradament aïllant així al màxim possible la part client de la de 
negoci. 

A part de la interfície tenim les classes de tipus DTO. DTO és un patró de disseny que s’utilitza 
quan és necessari transferir dades entre diferents mòduls o subsistemes d’una aplicació de 
software (exemples d’aquestes classes són Product.java, Price.java, Supermarket.java, etc). El que les 
caracteritza, tal i com defineix el patró DTO, és el fet de que no tenen cap tipus de comportament 
excepte el d’emmagatzematge i recuperació d’informació (vulgarment anomenats getters i setters). 
D’aquesta manera tenim petites unitats d’informació en forma d’objectes les quals fan possible 
l’intercanvi de dades entre les capes client i servidor. Com es veu a la figura 5.2, els projectes 
Extractor i ExtractorKernelImpl el tenen com a dependència, creant així un medi de transmissió 
comú entre ells (les persones poden comunicar-se si totes elles saben i entenen la mateixa llengua).

5.2.4 - Extractor

El següent mòdul és el corresponent a l’aplicació client. Conté des del motor principal del 
programa fins a la pròpia interfície d’usuari desenvolupada en Swing. Gràcies a aquest l’usuari pot 
descarregar-se l’aplicació a l’escriptori de la seva màquina.
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Per al disseny d’aquest mòdul s’ha utilitzat el patró MVC (model, vista i controlador). Es va optar 
per utilitzar aquest patró doncs permet una millor abstracció i gestió entre les vistes i el model de 
l’aplicació, i perquè és un patró molt versàtil, potent i sobrerament contrastat. 

També es va creure oportú utilitzar el patró Observador per a comunicar el controlador de domini i 
les vistes. Ho veurem en el següent capítol, però com a pinzellada general, explicar que com 
l’extracció de productes de la web del Caprabo no se sabia del cert quan temps requeriria per 
finalitzar, es va pensar que fóra bo mantenir l’usuari constantment informat de l’evolució del 
procés de descàrrega oferint un tipus de retroalimentació (l’usuari, veient que van passant els 
minuts i el programa no respon, es podria pensar que el programa s’ha quedat penjat, ha fallat, 
etc.). Aquest procés d’informació s’ha basat en la notificació en temps real de quina és la pàgina 
web que s’està tractant en aquell moment, temps total de l’extracció des de l’inici, etc. 

                 Figura 5.3 - Patró de disseny Model-Vista-Controlador

                                                  Figura 5.4 - Patró de disseny Observador
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Fixant-nos en el diagrama veiem que el funcionament és ben senzill; existeix un subjecte que cada 
cop que canvia l’estat d’alguna de les seves variables o atributs notifica a una altra classe 
anomenada observadora, que a la vegada aquesta publica les dades obtingudes als seus 
subscriptors. 

Per altra banda tenim la comunicació entre l’aplicació client i el EJB. Com ho fan si tenim un model 
distribuït i la part client no té perquè executar-se a la mateixa màquina on resideix el servidor? La 
solució es diu JNDI i molt resumidament, aquesta API permet buscar i utilitzar objectes Java en 
una xarxa a través de noms i directoris gràcies a les crides remotes de Java. 

5.2.5 - Extractor Client App

Aparentment i a primer cop d’ull aquest mòdul pot semblar prescindible, però realment és 
necessari ja que fa la funció d’empaquetador general. Es tracta de reunir tots els mòduls de 
l’aplicació en un de sol (format EAR) que permeti ser desplegat al servidor d'aplicacions JavaEE i 
que el programa estigui finalment disponible per qualsevol usuari. 

Generalment les aplicacions de client en Java EE són desplegades al servidor a partir de fitxers en 
format EAR encara que també s’accepten d’altres com per exemple els més coneguts JAR’s o 
WAR’s. Comentar que els  formats d’empaquetament dels EJB’s són sempre en format JAR 
(ExtractorDBImpl) i que el format WAR és utilitzat exclusivament per al desplegament 
d’aplicacions web.

Tornem doncs a veure la organització dels diferents mòduls o subprojectes realitzats des de un 
altre prisma. Tal i com veiem, la relació entre l’actual figura i la del principi del capítol (Disseny de 
l’aplicació) on el mòdul ExtractorClientApp feia de contenidor principal és bastant semblant, 
encara que aquest és un enfoc més de caire format final. 

                  Figura 5.5 - Arquitectura modular de l’aplicació Extractor i empaquetats.
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Finalment, i per tancar aquest apartat, voldria comentar alguns dels factors de qualitat que s’han 
aconseguit gràcies al disseny utilitzat. Són els següents:

• Fiabilitat: el sistema és correcte ja que realitza totes les funcions exactament com van ser 
definides en els requisits i l’especificació, i és suficientment robust com per funcionar en 
condicions anormals.

• Extensibilitat: facilitat per adaptar-se als canvis. L’aplicació és extensible ja que està basada en el 
disseny de petits mòduls simples.

• Reutilització: tant la part de vista com algunes funcionalitats de l’EJB podrien fàcilment ser 
utilitzades altre cop en un futur. Les vistes perquè estan dissenyades en forma de components 
(JLogin, JStatics, etc) i els EJB’s perquè garanteixen aquesta característica gràcies a que altres 
programes serien capaços d’utilitzar funcionalitats d’aquest mateix component sense haver de 
programar-los explícitament (per exemple el procés de login ja que sempre és el mateix per 
qualsevol aplicació o sistema).

• Compatibilitat: la compatibilitat és la facilitat amb la que un programa de software és capaç de 
combinar-se amb altres. Altre cop podem afirmar que el disseny modular agilitza el procés en 
aquest aspecte.

• Eficiència: tenim un programa eficient des de el punt de vista que utilitza un mínim de recursos 
de CPU i memòria per aconseguir una major rapidesa (el temps necessari per el parseig total de la 
web del Caprabo és elevat però això no és degut la complexitat de càlcul sinó a l’elevat temps de 
connexió que triga el servidor d’aquest supermercat en concret a servir les pàgines al client).

• Portabilitat: podrem disposar del producte en un ampli ventall de plataformes gràcies a la 
implementació de l’aplicació en Java.

• Facilitat d’ús: qualsevol persona, inclús amb un baix nivell d’experiència informàtica, podria fer 
servir l’aplicació sense cap problema. La senzillesa és un dels seus punts forts.
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5.3 - DIAGRAMA CONCEPTUAL

5.3.1 - UML genèric
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5.3.2 - UML (vista)
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Capítol 6. Implementació
Tots els aspectes relacionats amb com s’ha programat l’aplicació, perquè s’han utilitzat o 
desenvolupat els algoritmes d’una determinada manera i els problemes que han sorgit al llarg 
d’aquest procés són tractats tot seguit. També s’explicarà el contingut de les classes amb més 
rellevància així com la seva estructura i funcionament. 

Seguint amb la metodologia utilitzada fins al moment ho presentaré desglossat per mòduls i per 
ordre cronològic de desenvolupament.

6.1 - EXTRACTOR

L’estructura d’aquest mòdul es basa, com ja s’ha explicat, en una part del patró de disseny MVC, 
concretament la part de vista i controladors. Anem a veure cada una per separat. 

6.1.1 - Extractor.java

Aquesta classe s’encarrega d’arrancar l’aplicació. Està implementada utilitzant threads o fils  
(implements Runnable) i té com a objectiu crear la classe Workbench.java. 

Se li ha afegit també la possibilitat de modificar l’aspecte gràfic del programa mitjançant la 
funcionalitat initializeLAF(), encara que actualment està desactivada (ara per ara està configurat per 
a que utilitzi l’aspecte per defecte del sistema operatiu en el que s’executi).

                Figura 6.1 - Implementació de la classe principal Extractor.java.
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6.1.2 - Workbench.java

Workbench és el controlador de la vista.  Capta, gestiona i delega informació i processos amb l’altre 
controlador principal del programa anomenat CoreManager. S’encarrega bàsicament de la 
inicialització de tots els paràmetres, vistes, processos i estadístiques generals del programa. 

Totes les dades introduïdes per l’usuari i obtingudes a través de les diferents vistes que formen el 
programa són analitzades per aquesta i enviades al controlador de domini. Si les dades no són 
vàlides, són incorrectes o insuficients, la classe Workbench s’encarrega també de comunicar-ho a 
l’usuari per a que les modifiqui i torni a executar l’operació, ara sí correctament. D’aquesta manera 
s’està fent un procés previ de filtratge d’errors, retenint-los des d’un primer moment i impedint 
que es propaguin cap a nivells inferiors del programa com ara el controlador de domini.

6.1.3 - CoreManager.java

CoreManager és el nucli i motor principal del funcionament de tot el programa. Anàlogament amb 
la classe Extractor.java, aquesta també es va decidir que implementés la classe thread  de Java. I 
perquè? Doncs perquè en aquesta és on resideixen tots els algoritmes de parseig dels diferents 
supermercats (en aquest cas només el del Caprabo). Veiem un tros de codi per a fer-nos la idea:

Per començar explicaré perquè és útil que tot el procés de parseig es faci en un fil d’execució 
diferent i  no en el mateix que executa el flux principal del programa. La idea és que aquest procés 

Figura 6.2 - Implementació de la gestió d’algoritmes de pàrsing de l’aplicació.
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és molt costós temporalment parlant. Internet és sovint un medi no gaire estable i poc regular si 
parem a pensar des del punt de vista de velocitat de connexió i transferència de dades; depenent 
del nombre de clients que estiguin comprant a la web on-line del Caprabo en un moment donat 
podem tenir que la congestió del servidor central és més alta o baixa que respecte a un altre de no 
tanta afluència. Així doncs podrem tenir que un parseig complet de la web en condicions de baixa 
afluència de gent accedint al sistema trigarà menys d’una hora i en condicions extremes (com per 
exemple si es fa l’extracció en hora punta com a les 9 del vespre), pot ser que trigui una hora llarga 
tirant a dos. 

I això sumat a que el programa ofereix la possibilitat de gestionar els productes emmagatzemats a 
la base de dades (d’entre altres coses) fa que potser m'entre s’estan descarregant productes de la 
web del supermercat es vulgui paral·lelament estar fent altres coses (remenant productes, 
fusionant-ne, eliminant-ne, etc.). Gràcies als fils d’execució paral·lela això és possible (el programa 
ja no es quedarà bloquejat). Ara podrem estar descarregant productes i alhora fent ús de qualsevol 
altra funcionalitat disponible a l’aplicació!

Arribats a aquest punt m’agradaria comentar amb més detall l’estructura organitzativa del procés 
d’extracció i també, pel cas particular de l’algoritme d’extracció de la web del Carpabo, com es va 
dur a terme, que es va acabar utilitzant i alguns problemes i solucions que vaig trobar durant el 
procés de desenvolupament. 

En primer terme trobem l’estructura que hem vist en l’anterior figura. Veiem que depenent de quin 
tipus de supermercat s’ha escollit s’executarà un codi o un altre. Es va dissenyar d’aquesta manera 
per fer-lo el màxim de modular possible, per a que en un futur l’ampliació i integració de futurs 
algoritmes de parseig d’altres supermercats fos el més fàcil i ràpida possible. I això és degut a que 
cada portal web de cada supermercat és diferent i de res serviria intentar unificar el procés 
d’extracció en un de sol. En l’exemple de codi veiem que pel cas del supermercat amb nom 
“Caprabo” es realitza el login específic per a aquest; es crea un nou site de tipus Caprabo 
(CapraboSite), s’inicialitza amb la creació de la primera pàgina (CapraboPage), posteriorment es 
realitza  el procés d’extracció de dades i finalitza amb l’actualització de les estadístiques i 
notificació de finalització. Però pel cas del supermercat amb nom “XXXXX” es farien unes altres 
inicialitzacions del tipus XXXXXSite, XXXXXPage, etc., i així successivament pel de nom 
“YYYYY”, “ZZZZZ”...

6.1.4 - Algoritme de parseig de la web del Caprabo

Centre’m-nos en el funcionament de l’algoritme de parseig de la web del Caprabo. Per poder 
dissenyar-lo i implementar-lo vaig haver d’estudiar la web amb profunditat, i el que vaig veure és 
que hi havien dues parts ben diferenciades; la primera la destinada a poder entrar físicament a la 
web al llarg d’un procés de selecció de llengua, introducció de dades d’usuari, acceptació de 
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condicions d’ús, etc., i la segona la que tindria com a objectiu buscar tots els productes, preus i 
emmagatzemar-los. 

De la primera comentar que al principi no les tenia totes amb mi ja que aquest procés requereix de 
la mà humana. Per començar i només entrar a la web l’usuari és redireccionat a una pantalla de 
selecció de llengua; català o castellà. Just després apareix la pantalla de login on opcionalment 
també es pot introduir el codi postal de la zona on vius per acabar entrant com a convidat, sempre 
i quant el codi postal introduït sigui validat satisfactòriament (el supermercat realitza enviaments 
en aquell districte). Tot seguit es presenta una pantalla d’acceptació de termes d’utilització del 
servei Caprabo a Casa i finalment s'és redireccionat a la pàgina principal de la web del Caprabo 
(punt de partida del procés d’extracció pròpiament).

S’havia de trobar una manera d’automatitzar tot aquest procés per a que el programa per si sol fos 
capaç de triar llengües, d’identificar-se i entrar al supermercat. La solució va ser utilitzar unes 
llibreries anomenades HttpClient produïdes per l’Apache Software Foundation. Aquestes 
llibreries permeten treballar amb connexions basades amb el protocol HTTP que és el que s’utilitza 
en la web quan un usuari o client vol accedir mitjançant el seu navegador a la pàgina web del 
supermercat. Molt resumidament, aquest procés es basa en que quan un client posa al seu 
navegador la URL de la web del Caprabo, el navegador envia una petició al servidor que aquest 
respon alhora enviant-li la pàgina sol·licitada. I totes les pàgines on l’usuari ha d’introduir 
informació en formularis i enviar-los al servidor per a que aquest els validi, no deixen de ser 
processos en els quals es realitzen peticions del tipus Get o Post amb tota aquesta informació 
encapsulada dintre d’elles (el servidor serà l’encarregat d’extreure-les i processar-les). 

És cert que la plataforma de Java ja incorpora la llibreria java.net que cobreix aquest aspecte i que 
proporciona la funcionalitat bàsica per accedir a recursos web a través d'HTTP, però potser no 
proporciona tota la flexibilitat, facilitat o funcionalitats necessàries per a moltes aplicacions (com és 
el cas de la meva). Les llibreries HttpClient busquen omplir aquest buit oferint un paquet eficient i 
ric en característiques (com la fàcil  gestió de cookies), fent-lo interessant per a la construcció 
d’aplicacions client HTTP com navegadors web, clients de serveis web, o sistemes que aprofiten o 
amplien el protocol HTTP per a la comunicació distribuïda.

Un cop decidit a utilitzar aquesta llibreria, només s’ha hagut de programar la simulació de totes i 
cadascuna de les peticions que es farien en una situació real, pel mateix ordre, permetent que es 
poguessin anar emmagatzemant totes les cookies enviades pel servidor en el propi programa. 
Aquestes galetes són les responsables de que durant tot el temps que un usuari està fent la compra 
on-line el servidor el reconeixi i no el  redireccioni fora del portal (havent de tornar-se a identificar).

PFC · Memòria · Aplicació de descàrrega de continguts web en temps real                                                                      

 45     



              Figura 6.3 - Implementació de la funció que gestiona el procés de login de la web del Caprabo.

PFC · Memòria · Aplicació de descàrrega de continguts web en temps real                                                                      

 46     



De la segona part comentar el funcionament de l’algoritme d’extracció. En primera instància vaig 
pensar en utilitzar un algoritme recursiu basat en els següents punts (es parteix sempre des de la 
pàgina inicial del supermercat):

1. obtenció i lectura del codi font de la pàgina en qüestió (a partir d’un enllaç)

2. obtenció de productes (si n’hi han)

3. obtenció i emmagatzemament dels enllaços cap a altres pàgines (si n’hi han)

4. tractar la següent pàgina emmagatzemada (tornar al punt 1)

Però un cop implementat l’esquelet de l’algoritme i testejat per veure realment el temps emprat 
d’extracció (inici - final) es va comprovar que aquest mètode era molt ineficient. Per començar 
perquè el nombre de pàgines referenciades en tot el portal web podria ser  de mils i mils 
d’enllaços, convertint el parseig en un procés interminable. Segon perquè molts d’aquests enllacen 
amb pàgines externes, pàgines de publicitat, etc., fent augmentar en complexitat i envergadura el 
procediment (degut a la cerca, filtratge i neteja del codi de cada pàgina escanejada per a depurar el 
procés) i perquè fent un pronòstic a l’alça, potser el nombre de pàgines amb productes és un 
15-20% del total. 

Es necessitava un algoritme d’estructura més eficient, que reduís al màxim el domini de cerca i que 
permetés obtenir el més ràpidament possible els resultats desitjats (trobar pàgines amb productes). 
Maquinant maquinant, vaig mirar de trobar patrons comuns en les URL’s d’enllaços de les parts 
del portal que m’eren d’interès; seccions, famílies i marques de productes. D’aquesta manera 
primerament obtindria, des de la pàgina principal els enllaços a les diferents seccions del 
supermercat (alimentació general, begudes, frescos, congelats, etc.), després els de les diferents 
famílies de cada secció (arròs, brioixeria, conserves, esmorzars, etc.) i per últim els de totes les 
marques dels productes d’una família i una secció determinada (alimentació general -> oli / 
vinagre / sal -> Asua, Carbonell, Costa, etc.).
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La nova versió de l’algoritme semblava que anava pel bon camí doncs sense encara haver 
implementat la part d’emmagatzemament dels productes trobats el temps emprat en l’extracció era 
finit i no gaire elevat. Però poc després, i un cop implementada i acabada la part de cerca dels 
productes en cada pàgina, em vaig donar compte que alguna cosa no anava bé. De tots els 
productes que hi havia a la web del supermercat el programa només en trobava uns 136 diferents. 
No podia ser possible, alguna cosa no funcionava del tot bé. Va ser llavors quan vaig començar a 
indagar quin era el causant de l’error i al cap de una setmana i mitja vaig trobar-lo! El problema era 
el següent:

L’algoritme generat era del tipus cerca en amplitud  quan havia de seguir el paradigma de cerca en 
profunditat! El problema era que primer buscava tots els enllaços de seccions de la pàgina principal 
i els emmagatzemava, després per a cada un d’ells buscava els enllaços de totes les famílies i els 
tornava a emmagatzemar i finalment, guardava tots els de les marques que hi havia dintre de cada 
família i els tornava a emmagatzemar. Per últim el que quedava era extreure tots els productes de 
cada una de les pàgines corresponents a tots els enllaços d’aquest últim tipus que havia guardat 
(extrèiem tots els productes de la pàgina amb enllaç de la marca Asua, després els de la pàgina de 
la marca Carbonell, etc.). Però a la pràctica quasi bé no hi havien i la raó era perquè no estava 
simulant correctament els passos que realitzaria una persona en la realitat. En la realitat, una 
persona clica a un enllaç d’una secció, després al d’una família i posteriorment al d’una marca de 
productes en concret que vol comprar (begudes -> refrescs -> coca cola) i posteriorment afegeix al 

       Figura 6.4 - Pàgina inicial de la web del Caprabo un cop l’usuari s’ha identificat.
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carretó el que vol i la seva quantitat. El problema era que durant aquest procés de clics, el servidor 
va emmagatzemant en la memòria de sessió del client aquest recorregut, i si i només si les 
variables de sessió actuals de la secció i família són realment les corresponents a la que pertany 
l’enllaç de la marca seleccionada (coca cola pertany a la secció de begudes i família de refrescs), la 
pàgina resultant conté els productes esperats. Si pel contrari intentéssim accedir als productes de la 
marca Carbonell després d’haver clicat per veure els productes d’una marca, secció i família 
diferents, tornaríem a veure els mateixos. 

La prova es pot fer fàcil i ràpidament amb l’ajuda d’un navegador web. Primer haurem d’entrar a 
la pàgina principal del supermercat i seleccionar per exemple la família oli/vinagre/sal. Seguidament 
fem clic en la secció de begudes però utilitzant l’opció d’obrir l’enllaç en una nova pestanya o 
finestra (aquest és el procediment que segueix el programa cada vegada que fa una petició d’una 
pàgina al servidor doncs cada petició és totalment independent). Un cop oberta i carregada la nova 
pàgina, seleccionem una de les marques d’aigua disponible com per exemple Aquabona. 
Apareixeran automàticament els productes disponibles al supermercat d’aquesta marca d’aigua en 
concret. Si tornem ara a la pestanya antiga que teníem oberta on apareixen totes les marques de 
productes d’oli, vinagre i sal, i fem clic en alguna d’elles com per exemple Carbonell, veiem que la 
web en comptes de carregar els olis d’aquesta marca torna a carregar els de la secció, família i 
marca seleccionades anteriorment (aigües Aquabona). 

Com he explicat anteriorment, aquest fet és degut a que el servidor quan ha de servir una petició 
d’una pàgina de productes consulta les variables de sessió guardades corresponents a la última 
secció i família clicades. Amb això i com a resum tenim que l’algoritme del programa que havia de 
fer la cerca de tots els productes del supermercat havia de ser en profunditat i no en amplada. Per 
ara, cada vegada que es consulta una pàgina d’una família determinada s’han de consultar totes 
les pàgines de les marques existents per ella. I fins que no haguem obtingut tots els productes de 
totes les marques d’aquesta família no podrem passar a la següent. Podem veure un extracte de 
l’algoritme a continuació:
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6.1.5 - Tools

Paquet d’eines auxiliars. Conté classes com el cronòmetre que permet comptabilitzar el temps 
d’extracció o funcions d’encriptació de cadenes de caràcters a MD5 i escriptura a fitxers. 

6.1.6 - Messages.properties

Properties és una extensió d'arxiu que serveix per emmagatzemar paràmetres configurables d'una 
aplicació. També es pot utilitzar per a l'emmagatzematge cadenes de caràcters per a la 
internacionalització i localització de l’aplicació, que en aquest cas és la funció que realitza. Cada 
paràmetre s'emmagatzema com un parell clau-valor, per una banda tenim el nom del paràmetre i 
per l'altre s’emmagatzema el valor. D’aquesta manera tenim centralitzats tots els missatges de 
l’aplicació i en cas que es volgués afegir una nova llengua o canviar qualsevol text, missatge, etc. 
seria molt més fàcil i ràpid de fer-ho.

          Figura 6.5 - Implementació de l’algoritme de parseig de la web del Caprabo.
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6.2 - EXTRACTOR KERNEL

La implementació del mòdul ExtractorKernel és ben senzilla. Per una banda tenim els DTO’s que 
formen part del model i per l’altra tenim la façana de l’EJB. Dels DTO’s no s’ha d’explicar massa. 
Classes amb els seus atributs, funció constructora i getters i setters. 

   Figura 6.6 - Mostra del fitxer de configuració amb tots els textos de l’aplicació Extractor.

                        Figura 6.7 - Mostra de la classe Site.
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La façana tampoc té res d’especial tret de les especificacions dels mètodes implementats en l’EJB.

Figura 6.8 - Implementació de la façana remota de l’EJB.
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6.3 - EXTRACTOR KERNEL IMPL

A continuació veurem com està implementat l’EJB, quines són les entitats utilitzades en l’aplicació 
i com és gestionada tota la persistència de les dades. Veiem primer una mostra de la classe que 
implementa l’Enterprise JavaBean:

Per començar fixem-nos en les primeres dues anotacions al inici de la fotografia. 

• @Remote(DataManager.class): quan es dissenya una aplicació de Java EE, una de les decisions 
importants que s’ha de prendre relacionat amb els EJB’s és quin tipus d’accés per part del 
client rebrà; accés remot o accés local. Algunes consideracions sobre aquests tipus d’accessos: 

• Tipus de client: generalment si s’accedeix a l’EJB des de aplicacions de tipus client (com 
és el cas), el bean hauria de permetre l’accés remot. En ambients de producció aquests 
clients quasi sempre accediran des de màquines diferents a les que fan la funció de 
servidor de l’aplicació.

• Distribució de components: les aplicacions en Java EE són escalables perquè els 
components de la part del servidor (nivell 1 i 2) poden ser distribuïts en diferents 
màquines. En una aplicació distribuïda el servidor on resideixen els components de la 

                                          Figura 6.9 - Implementació del component EJB.
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capa web no té perquè ser el mateix on aquests accedeixen als serveis oferts pels EJB’s 
que estan en funcionament. En una situació com la descrita també s’hauria de permetre 
un accés remot. 

• Rendiment: degut a factors com ara el rendiment de la xarxa (internet), les crides 
remotes poden ser més lentes que les locals. Per altra banda, si es distribueixen els 
components entre diferents servidors és molt possible que es millori el rendiment 
general de l’aplicació. Aquestes afirmacions poden veure’s com generalitzacions, però el 
cert és que s’ha de tenir en compte com el disseny pot afectar al rendiment de 
l’aplicació.

En el cas de la nostra aplicació en particular, el rendiment causat pel cost en fer les crides 
remotes degut al emmagatzemament dels productes trobats o per fer simples consultes a la base 
de dades no és un problema ni un handicap. Com he comentat anteriorment, la major pèrdua 
de rendiment i temps ve produïda pel retard generat pel servidor en respondre a les peticions 
provinents de la màquina on resideix el client, i per tant l’aplicació. Això sumat a que tenim una 
arquitectura d’aplicació client pura, fa que s’hagi pres la decisió de marcar l’accés a l’EJB com a 
remot i no com a local.

• @Stateless: tipus de bean de sessió. Un bean de sessió és un tipus d’enterprise bean que realitza 
alguna tasca per al client i pot ser invocat per aquest de manera remota o local a través dels seus 
mètodes especificats a la façana. Hi han tres tipus de beans de sessió: stateless, stateful i singleton. 
Bàsicament la diferència entre els tres tipus resideix en el nombre d’instàncies que es poden crear 
d’aquest en relació a les sessions que estableixen els clients al accedir a aquest. En el tipus stateful, 
per cada client que demana una instància de l’EJB se’n crea una que té una vida igual al temps 
que dura la sessió establerta entre ambdós. Es diu que es manté l’estat doncs al ser la mateixa 
instància pot emmagatzemar informació en els seus atributs durant tot el temps que duri la 
connexió. Els de tipus stateless, es generen instàncies d’aquest cada vegada que el client invoca 
algun dels seus mètodes. Aquest cop, les variables seran capaces de guardar informació només 
pel temps que dura l’execució del mètode (s’escurça la vida d’aquestes). Un cop finalitzada 
l’execució del mètode invocat, la instància és destruïda. Els singleton només es crea una instància 
de l’EJB quan aquest és desplegat en el servidor i és única i compartida per tots els clients. 
Qualsevol client que invoqui mètodes d’aquest ho faran sobre la mateixa instància generada i 
mai s’en crearan o seran assignades de noves. Com que en la nostra aplicació no necessitem 
mantenir cap tipus d’estat sinó que simplement volem utilitzar les seves funcionalitats 
indistintament, s’ha marcat l’EJB com a tipus stateless. 

La resta de l’estructura i cos de l’EJB està format per la implementació de tots els mètodes que hem 
vist a la façana (l’anotació @Override indica precisament això). Un cop vist el significat de les 
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primeres anotacions i l’estructura general, anem a veure exemples de com es gestiona la 
persistència de les dades mitjançant la API de persistència de Java.

6.3.1 - Persistència

El conjunt d’entitats que formen la persistència de l’aplicació resideix en el la part del mòdul 
anomenada entities. Gràcies al JPA cada una d’aquestes classes és transformada en una taula i quan 
es vol guardar una instància d’una classes a la base de dades es fa inserint-hi una nova fila. 

I seguim amb el llenguatge de les anotacions. En aquest cas es veu que per a que la API de 
persistència de Java transformi automàticament una entitat en una taula cal només marcar aquesta 
amb l’atribut @Entity. Però en totes les taules existeixen claus primàries que identifiquen 
inequívocament els objectes de cada una de les files que la formen. Això ho aconseguim mitjançant 
l’adornament del mètode getId() amb les anotacions @Id  i 
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) (aquesta última serveix per a que cada vegada 
que es crei una nova instància de la classe i aquesta es vulgui fer persistent, la gestió de 
persistència de l’aplicació generarà i assignarà per sí mateixa una clau primària única per ella).

                                         Figura 6.10 - Implementació de l’entitat Producte.
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Per a la resta de classes que formen part del esquema relacional de la base de dades, l’esquema que 
segueixen és exactament el mateix. 

L’altre aspecte important del JPA era el llenguatge de consultes. Veiem també alguns exemples 
d’aquest:

Una de les primeres coses que es veu a primera vista és la facilitat i comoditat d’ús de cara al 
programador. En el primer exemple veiem com per crear un nou supermercat i emmagatzemar-lo 
a la base de dades tan sols cal primer de tot crear una nova instància de supermercat, inicialitzar 
els seus atributs (si és necessari) i per últim cridar al mètode persist (el gestor de persistència 
s’encarrega de la resta). El següent cas en que volem obtenir tots els supermercats donats d’alta al 
sistema és igualment senzill. La API de JPA utilitza els mètodes anomenats createQuery i 
createNamedQuery per especificar el que seria una consulta semblant a les comunament conegudes 
en SQL. En el cas particular de la nostra aplicació s’ha triat utilitzar les namedQueries ja que la única 
cosa que les diferencia és el fet de que aquestes últimes s’han encapsulat amb un nom en concret 
donat que la seva utilització és d’ús reiterat en diferents parts del codi. No deixa de ser una 
manera de treure factor comú d’alguna cosa permetent així alleugerir el codi  i alhora facilitar i 
agilitzar la programació per part dels desenvolupadors (menys línies equival a un codi menys 
farragós, més entenedor, etc.). Aquest tipus de consultes per nom generalment es declaren al 
principi de la mateixa classe a la qual fan referència tal i com es mostra en la següent figura:

Figura 6.11 - Mostra de la utilització del llenguatge de consultes utilitzant la API de persistència de Java.
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Però d’alguna manera, si finalitzés l’explicació del funcionament i implementació de la persistència 
en aquest punt seria com intentar amagar una part molt important d’aquesta i alhora amagar de la 
mateixa manera una de les grans funcionalitats que ofereix GlassFish. En tots aquests exemples 
s’ha vist com les crides es fan sobre un objecte anomenat em. Què és aquest objecte?  Doncs aquest 
objecte és el responsable de realitzar el pont entre el llenguatge de consultes que s’ha vist i la 
traducció d’aquest en consultes reconeixibles pel connector de PostgreSQL, l’última baula de la 
cadena. Es coneix amb el nom d’EntityManager, està declarat com a únic atribut de la classe i és 
també decorat amb la seva anotació pertinent (@PersistenceContext). Però abans d’explicar quin és 
el seu significat s’ha d’entendre quin seria el funcionament i gestió d’aquest recurs en condicions 
normals.

EntityManager és, com ja s’ha explicat, la classe que proveeix a la API de JPA de l’abstracció lògica 
necessària per a que es pugui establir l’enllaç entre classes Java i taules, files i columnes. Gràcies a 
aquest objecte podem utilitzar el llenguatge de consultes vist, però en condicions normals és el 
programador el que s’ha d’encarregar d’inicialitzar-lo, mantenir-lo, fer els commit’s necessaris 
després de cada crida al mètode persist, etc. (en definitiva de gestionar-lo). En veiem un exemple a 
continuació:

                Figura 6.12 - Exemple de la implementació de consultes per nom en la API de persistència de Java.
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Com es pot veure en la figura anterior, el codi presentat és més farragós que el presentat en la 
nostra aplicació. La gestió d’aquest recurs implica la implementació d’aquest seguint el patró de 
disseny singleton en la seva inicialització, més la posterior gestió d’aquest en cada una dels 
mètodes en que s’utilitzi de la classe en qüestió (obtenció del EntityManager, inicialització de la 
transacció a dur a terme, commit pertinent i tancament del recurs al final per evitar possibles 
errors). 

Ara és quan realment un es dóna compte de la feina estalviada i podem dir que l’encarregat de 
fer-la és el mateix GlassFish. Com a contenidor d’aplicacions Java EE que és, ja porta integrat tota 
la gestió de connexions amb la base de dades, de manera totalment configurable a partir del que 
s’anomena ConnectionPools o DataSourceConnectionPools. Més endavant, en l’annex 
d’instal·lació i utilització de l’aplicació es veurà amb més deteniment com crear i configurar-ne de 
nous. 

Així doncs veiem en contraposició quina és la verdadera potència de les anotacions i, en resum, del 
potencial de les tecnologies proporcionades per Java EE.

Figura 6.13 - Exemple fictici de com s’hauria d’utilitzar el recurs EntityManager per gestionar la persistència de 

                       les dades si no s’utilitzessin els pools de connexió del servidor. 
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Com a anècdota final i per tancar el capítol volia explicar que durant el llarg procés 
d’implementació i testeig de l’aplicació vaig haver de realitzar centenars d’extraccions i proves de 
descàrrega de productes. Degut a la immensa quantitat de peticions que va rebre el servidor del 
Caprabo provinents de la meva màquina (pensar que durant les fases de desenvolupament i 
testeig podia arribar a estar 3 o 4 hores executant el programa exclusivament per a la descàrrega de 
productes per poder així depurar l’algoritme, codi, errors, etc.), en algunes ocasions vaig arribar 
fins i tot a provocar (involuntàriament és clar) el que és conegut com un atac de denegació de 
servei (DoS). Davant la meva incredulitat vaig voler confirmar-ho mitjançant tercers per veure que 
realment el problema no fos del meu ordinador (hi han portals que a vegades si detecten que una 
mateixa màquina està fent un abús desmesurat del sistema, li restringeixen l’accés 
immediatament) i efectivament, el servei havia caigut totalment (no es va poder accedir altre cop a 
la web durant els 15-20 minuts posteriors). 

Per estrany que pugui semblar en un sistema d’una gran empresa com és el Caprabo, aquest 
realment és més vulnerable del que un es pogués pensar en un primer moment. Com he dit, si que 
el nombre de peticions al servidor (per obtenir pàgines del supermercat) en el cas particular de la 
meva aplicació és més elevat que el que faria una persona en la realitat, però tampoc és desorbitat. 
Després de totes les proves realitzades durant tot aquest temps, puc assegurar que durant un 
procés de descàrrega en condicions normals (situació totalment optimista que implica menys 
temps total emprat per extracció i per tant, més peticions per minut), no es fa més d’una petició de 
pàgina al servidor per segon. La cosa té més pinta d’estar produïda per una manca de recursos de 
tipus memòria del servidor, però si pel contrari realment amb una petició per segon una aplicació 
web d’una empresa de la magnitud del Caprabo (on hi accedeixen milers de persones 
simultàniament) es penja amb aquesta facilitat diu molt poc o molt de com estan fetes moltes coses 
avui en dia.

A continuació es pot veure una captura de pantalla que es va fer en una d’aquestes ocasions:

	
 	
      Figura 6.14 - Anotació que permet a l’aplicació Extractor utilitzar la gestió

	
 	
                             de recursos oferida pel servidor GlassFish.
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                     Figura 6.15 - Captura realitzada moments després de provocar la fallada en el servidor de la web del 	
 	


	
                             Caprabo. Eren necessaris entre 15 i 20 minuts per a que es restablís el servei.
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Capítol 7. Planificació, costos i possibles ampliacions
7.1 - DIAGRAMA DE GANTT

En la següent imatge podem veure la distribució del temps emprat per a la realització del projecte 
desglossat en tasques:

S’ha d’especificar que el projecte s’ha fet en la seva totalitat mentre treballava a l’empresa on estic 
actualment, i degut a que el temps de realització es va haver de coordinar i distribuir en 
compaginació amb aquest fet, ha produït que com a conseqüència hagi sortit una planificació un 
pèl més extensa de l’habitual.

A continuació es mostra el diagrama de Gantt amb l’objectiu d’ordenar gràficament l’origen i final 
de les diferents fases del projecte, així com les dependències i solapaments entre elles:

 

      Figura 7.1 - Taula de la distribució temporal de les tasques realitzades durant el projecte.

        Figura 7.2 - Diagrama de Gantt amb la planificació de les tasques del projecte realitzat.
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7.2 - ESTUDI ECONÒMIC

El cost total del desenvolupament del projecte es pot desglossar de la següent manera:

Hardware Preu estimat € 

PC (desenvolupament, testeig, etc.) 800

Software Versió Llicència Preu estimat €

Ubuntu 10.04 GPL 0

GlassFish 3.0.1 Enterprise Server CDDL i GNU GPL 0

PostgreSQL 9.0 BSD 0

Eclipse Helios GPL 0

Gimp 2.6.10 GNU GPL 0

OpenOffice 3.0 LGPL 0

ArgoUML 0.28.1 GNU GPL 0

Gantt Project 2.0.20 GNU GPL 0

RRHH Hores estimades Preu/hora € Preu estimat €

Cap de projecte 50 65 3250

Analista 130 40 5200

Dissenyador 150 40 6400

Programador 375 30 11250

Concepte Preu estimat €

Hardware 800

Software 0

RRHH 26100

Total cost 26900
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7.3 - POSSIBLES AMPLIACIONS

En cap moment tindré en compte com a possibles ampliacions la implementació de nous 
algoritmes de parseig d’altres portals web. Ja es va deixar clar des d’un principi en l’estructuració i 
planificació del projecte que l’objectiu no era fer una demostració en quantitat sinó com a mostra, 
ensenyar el potencial del programa i donar constància de la viabilitat del projecte.

A part de insignificants millores com per exemple ampliar d’una manera més copiosa les 
estadístiques del programa amb gràfics, etc., afegir una pestanya per poder gestionar usuaris i 
privilegis d’aquests, ampliant d’aquesta manera el ventall d’usuaris que podrien interactuar amb 
el sistema (podent-ne donar d’alta nous i concedir-los, per exemple, el dret de poder fer només 
extraccions d’un o uns supermercats específics), n’hi ha una de molt interessant (se’n va fer 
referència a l’informe intermedi) que m’agradaria exposar tot seguit i justificar, ja que no se’n ha 
parlat en tota la memòria, el perquè no s’ha acabat materialitzant.

L’aplicació ja està implementada i funcionant correctament. En el fons i tal com s’ha explicat en els 
objectius del projecte, el programa està dissenyat per obtenir tots els productes de X supermercats i 
mantenir actualitzats tots els preus d’aquests mitjançant l’execució d’extraccions regulars. Com 
sabem, quan el programa es disposa a emmagatzemar un producte trobat a la base de dades mira 
prèviament si aquest ja existeix o no. En el cas que així sigui n’actualitza només el preu 
modificant-lo amb l’obtingut en aquell moment. Però fins ara el procés d’extracció s’ha de fer 
manualment, o sigui que requereix d’una persona humana que inicialitzi el programa, s’identifiqui 
i trii el supermercat desitjat.

Aquesta possible ampliació tractaria de dissenyar i implementar un mòdul pel programa amb el 
qual aquest fos capaç d’auto executar-se i fer les actualitzacions dels productes per si sol. Dit d’una 
altra manera, un tipus de temporitzador intern programable gràcies al qual l’aplicació pogués 
actualitzar la base de dades cada dia, setmana, mes, etc.

Però com es va comentar en l’informe previ, això va sorgir com a petita ampliació d’última hora i 
la seva realització estava supeditada a les conclusions que s’obtinguessin de l’anàlisi previ que 
s’havia de dur a terme. Si el cost total necessari per fer-ho no superava els 10 dies acordats diríem 
que seria viable i es realitzaria, en cas contrari no. Es va estudiar i es va arribar a la conclusió que 
segons les premisses donades no valia la pena fer-ho en aquelles condicions.

Tot procés de millora o actualització d’un sistema informàtic que ja està en producció o 
funcionament requereix d’una fase prèvia d'anàlisi i estudi de viabilitat, posteriorment d’un procés 
de redisseny del sistema i finalment el d’implementació i testeig final. Pel cas particular d’aquesta 
ampliació diríem que la seva viabilitat es va veure truncada en la fase inicial o anàlisis previ. 
Evidentment que es podria fer no he dit pas el contrari (en aquest món no hi ha res impossible), 
simplement que donades les circumstàncies de tecnologia escollida, temps disponible, etc. era 
complicar-se més del compte. Explicaré el perquè. 
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Vaig pensar en dues maneres de fer-ho. La primera fent que d’alguna manera l’aplicació quedés en 
mode standby i que cada x temps es realitzessin les extraccions pertinents. Opció massa poc elegant 
per una aplicació d’aquesta envergadura i que indubtablement faria renunciar a requisits 
funcionals com el d’identificació d’usuaris i seguretat. La segona tractava d’utilitzar algun tipus de 
cron per a que executés el programa cada cert temps. El problema d’aquesta bé donat pel disseny 
actual de l’aplicació i per la tecnologia escollida per a la implementació. Si que és cert que un 
procés cron permet l’execució de forma regular de tasques i que generalment són realitzades 
mitjançant scripts. Però la nostra aplicació no és una aplicació convencional. La utilització de la 
tecnologia Java Web Start en dificulta molt el procés i fa quasi necessària la figura d’una persona 
humana per a la seva utilització (veure’n el funcionament al capítol de Disseny). I no només 
superat el procés de descàrrega i inicialització de l’aplicació seria on finalitzarien els problemes, ja 
que posteriorment s’hauria de passar d’alguna manera el procés d’identificació d’usuari. 
Merament el fet de que tal procés de redisseny implicaria haver de refer l’aplicació quasi bé des de 
cero va fer que la viabilitat de la possible ampliació disminuís en potència.
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Capítol 8. Conclusions
Com a conclusió final dir que estic molt satisfet del treball realitzat. Des de el principi he intentat 
fer les coses amb la màxima cura possible i de la millor manera possible, gràcies tan a l’ajut de les 
tecnologies disponibles avui en dia com de les persones que m’envolten i m’han ajudat 
altruistament. Crec sincerament que l’objectiu del projecte s’ha assolit amb escreix i que tot el que 
s’ha fet i totes les decisions que s’han pres s’han explicat i exposat d’una manera el més clara i 
concisa possible.

A banda de la important consolidació de coneixements sobre el desenvolupament d’aplicacions en 
Java EE, crec que l’aportació més important que ha tingut per mi la realització d’aquest projecte ha 
sigut la de planificació, organització i assoliment de nous reptes. És cert que sovint és més 
complicat gestionar aquests tipus de tasques quan s’ha de coordinar a un nombre més gran de 
persones, però crec que fer-ho sol fa que l’exercici prengui una altra dimensió; ens adonem 
realment del que costa fer les coses.

Finalment i després de tants anys poso punt i final al que ha estat un llarg, costós i alhora 
reconfortant  camí amb el que tanco una etapa més de la meva vida. 

Moltes gràcies a tots!
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Capítol 10. Annex
Un breu manual d'instal·lació i utilització de l’aplicació crec que calmarà l’ansietat dels més 
curiosos, els que vulguin provar el programa per si mateixos. 

10.1 - MANUAL D’INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ

1. Instal·lar la Java Runtime Environment. Descarregar (http://www.java.com/es/download/) i 
instal·lar la màquina virtual de Java (per evitar funcionaments anòmals del programa és 
preferible instal·lar la última versió disponible, la jre1.6.0_22, ja que amb versions anteriors hi 
han problemes de compatibilitat amb llibreries, etc.).

2. Instal·lar PostgreSQL. A la pàgina web http://www.postgresql.org/ hi ha tot el necessari per  
descarregar el programari i manuals d’ajut de com crear noves bases de dades. És important 
apuntar o memoritzar del nom d’usuari i la contrasenya per accedir al panell d’administració 
(s’accedeix mitjançant el programa anomenat PgAdmin 3 que ve per defecte amb el paquet 
d’utilitats descarregat en l’enllaç indicat anteriorment). Es important instal·lar-lo doncs més 
endavant se’n fa referència explícita però no és imprescindible. Els usuaris més avançats i que 
estiguin familiaritzats amb aquest tipus de base de dades també poden optar per gestionar-la 
mitjançant el terminal de comandes, però evidentment això ja és opcional. 

3. Crear una nova base de dades amb codificació UTF-8, una de les codificacions estàndards més 
utilitzades avui en dia.

4. Executar script d’inicialització de la base de dades (conté l’esquelet i algunes dades essencials 
per al correcte funcionament de l’aplicació quan s’executi per primera vegada). Sense aquestes 
dades no podríem entrar mai al programa ja que no hi hauria cap usuari registrat al sistema. 
Per executar l’script és convenient fer-ho des de el panell d’execució de sentències SQL un cop 
seleccionada la nova base de dades que hem creat anteriorment (copiar el codi del fitxer adjunt, 
enganxar el codi a la finestra d’execució de sentències SQL i prémer el botó d’executar 
múltiples sentències).

5. Instal·lar el servidor GlassFish. Descarregar des del següent enllaç 
(https://glassfish.dev.java.net/downloads/3.0.1-final.html) i instal·lar-lo. Es recomana 
instal·lar la versió 3.0.1 Open Source Edition Full Platform i donar-li el nom que ve per defecte 
en la mateixa instal·lació (localhost).

6. Descarregar els drivers per al servidor de PostgreSQL de la pàgina 
http://jdbc.postgresql.org/. Després copiar l’arxiu obtingut a dins la carpeta /lib del directori 
on haguem instal·lat el servidor. Com a exemple i en el nostre cas:

! /usr/local/glassfish-v3/glassfish/lib
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7. Crear i configurar el pool de connexions necessari per a gestionar la base de dades.

a. Arrancar el servidor i accedir al panell d’administració (per defecte 
http://localhost:4848).

b. Crear el ConnectionPool (Resources -> JDBC -> Connection Pools -> New). Introduir les 
següents dades:

• Name: qualsevol nom és vàlid

• Resource Type:  javax.sql.ConnectionPoolDataSource

• Database Vendor: postgresql 

• Clicar al botó Next

c. Afegir les dades especificades a continuació i fer clic al botó de guardar Save (en els altres 
camps deixar els valors per defecte):

• Database Name: nom de la base de dades creada al punt 2

• User: nom de l’usuari administrador de PostgreSQL (el que li haguem especificat en 
el punt 2)

• Password: contrasenya de l’usuari administrador de PostgreSQL

• ServerName: localhost

d. Comprovar que el pool de connexions creat està llest per ser utilitzat i és correcte (es pot 
testejar fent clic al botó Ping). Per saber que la configuració ha estat satisfactòria i que el 
servidor és capaç d’establir connexió amb la base de dades creada, s’hauria de mostrar 
un rètol informatiu indicant Ping Succeeded.! !

8. Crear i configurar el recurs JDBC associat al pool de connexions.

a. Crear el recurs (Resources -> JDBC -> JDBC Resources -> New)

b. Assignar-li exactament les següent dades: 

• JNDI name: jdbc/extractorPool (és molt important que sigui exactament aquest nom, 
del contrari l’aplicació no es podrà comunicar amb la base de dades)

• Pool name: seleccionar el pool de connexions creat al punt 7
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8. Desplegar l’aplicació al servidor mitjançant l’arxiu que està dins del CD proporcionat amb la 
memòria: 

a. Accedir al panell d’administració del servidor (http://localhost:4848)

b. Anar a la secció d’aplicacions (Applications) i un cop dins clicar el botó Deploy

c. Seleccionar l’arxiu EAR de l’aplicació (extractorClientApp-1.0.ear) mitjançant el selector 
d’arxius, marcar-la com a tipus Application_Client i fer clic al botó Ok

d. Habilitar la casella que permet l’execució de l’aplicació mitjançant Java Web Start 
(Applications -> extractor -> Java Web Start -> Enabled)

9. Executar l’aplicació. Si s’han seguit correctament tots els passos serà suficient amb obrir 
qualsevol navegador web i accedir a la següent URL *:

! http://localhost:8080/extractor

* En el cas que el navegador no tingui mapejat internament el programa amb el que obrir els fitxers 
d’extensió .jnlp, aquest procés s’haurà de fer manualment. Per fer-ho s’haurà de guardar l’arxiu 
prèviament a l’ordinador i executar-lo mitjançant l’aplicació Java Web Start (botó esquerra, obrir 
amb ..., etc.).

Cal tenir en compte que tots aquests exemples estan fets a partir de la instal·lació bàsica i per 
defecte dels diferents paquets de software requerits. No és estrictament necessari seguir-los al peu 
de la lletra, són merament orientatius per tenir una idea de l’ordre a seguir en la instal·lació de 
components (ni el directori d’instal·lació del servidor ha de ser forçosament 
/usr/local/glassfish-v3, ni el nom localhost, ni l’elecció del del programari de gestió de bases de 
dades ha de ser si o si  PostgreSQL, etc.). 
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10.2 - MANUAL D’UTILITZACIÓ

Donat que el funcionament del programa és senzill i intuïtiu l’objectiu d’aquest darrer annex és 
més el d’explicar com utilitzar-lo correctament de manera global que el de ser un extens manual 
procedimental.

IDENTIFICACIÓ D’USUARI

Per començar a utilitzar l’aplicació és imprescindible identificar-se com a usuari autoritzat del 
sistema mitjançant la pantalla de login que està habilitada per a tal. Haurem doncs d’introduir el 
següent nom d’usuari, contrasenya i prémer Enter tot seguit:

• Nom d’usuari: admin

• Contrasenya: admin

Superada la fase d’identificació es deixa pas a la 
pantalla principal del programa. En aquest punt 
podem veure les quatre parts principals de l’aplicació 
distribuïdes en diferents pestanyes: la de home (o com 
s’ha dit anteriorment la pantalla principal), la 
d’estadístiques generals del programa, la d’utilitats 
genèriques i finalment la d’ajuda per poder consultar 
aquest mateix manual en qualsevol moment mentre 
s’està utilitzant l’aplicació. Veiem el funcionament de 
cada una per separat.

HOME

Les dues parts més importants del programa estan contingudes en el que hem anomenat el home 
de l’aplicació. Aquestes se’ns presenten gràficament mitjançant dos botons representatius de cada 
una i on l’usuari pot decidir a quina accedir seleccionant un o l’altre. El primer correspon a la part 
d’extracció de productes i el segon a la part de gestió de productes.
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• Extracció de productes: aquí podem realitzar les descàrregues de tots els preus i productes d’un 
supermercat.

Descàrrega: Per realitzar l’extracció d’un supermercat només és necessari que aquest estigui 
registrat en el sistema i que el programa estigui capacitat (tècnicament) per realitzar el parseig 
del supermercat indicat. 

Actualment només es poden realitzar extraccions per un únic supermercat (el Caprabo), pel que 
si es selecciona algun altre de diferent el programa informarà a l’usuari de que la versió actual 
de l’aplicació encara no suporta aquesta funcionalitat. Un cop seleccionat un supermercat del 
desplegable superior s’habilitarà automàticament l’opció de començar l’extracció (botó de la 
banderola blava). Si es prem el botó aquesta començarà, es bloquejarà el desplegable de 
supermercats i el botó d’inici i s’habilitarà el d’aturada. Un cop finalitzada la descàrrega es 
tornaran a habilitar els botons principals i es podrà tornar a realitzar una de nova si es desitja. 
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Si es vol cancel·lar un procés d’extracció en curs només s’ha de prémer el botó que té el símbol 
de bloqueig i aquest serà avortat immediatament. Els productes trobats fins al moment seran 
emmagatzemats normalment.

Tornar a la panell principal del home: No oblidar que durant tot el procés d’extracció el 
programa no bloqueja l’accessibilitat de l’usuari a altres zones d’aquest, permetent per exemple 
accedir a la part de gestió de productes i veure in-situ l’evolució de la descàrrega i com es va 
omplint la base de dades. El botó de la part inferior esquerra de la pantalla (fletxa verda) ens 
permetrà tornar enrere.

• Gestió de productes: aquí podem gestionar tots els productes que s’han descarregat. Està 
formada per una taula que conté el llistat dels productes descarregats existents a la base de dades 
del sistema i un conjunt de botons que ofereixen les següents funcionalitats:

Refrescar taula: Serveix per refrescar la taula. Botó de la part inferior esquerra (dues fletxes).

Eliminar productes: S’hauran de seleccionar un o més productes i prémer el botó (creu 
vermella). Si es confirma l’eliminació el sistema procedirà a l’esborrat, contràriament s'avortarà 
el procés.

Fusionar productes: Per poder fusionar productes s’han de seleccionar exactament dos i que 
siguin estrictament de supermercats diferents. Si es selecciona un o més de dos al mateix temps 
el programa no podrà executar el procés i n’informarà al usuari. Si s’han seleccionat exactament 
dos apareixerà una finestra sol·licitant que s’introdueixi el nom del nou producte resultant de la 
fusió de tots dos (es pot cancel·lar el procés en aquest punt prement el botó de Cancel·lar). Un 
cop introduït el nom i acceptat es crearà el nou producte i s’actualitzarà la taula 
automàticament.
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Tornar a la panell principal del home: Prement el botó de la part inferior esquerra de la 
pantalla (fletxa verda) es podrà tornar a la pantalla principal del home.

ESTADÍSTIQUES

Pantalla on es poden consultar les estadístiques més rellevants de la utilització del programa. 
Aquestes són creades i inicialitzades a zero la primera vegada que s’executa l’aplicació en un 
mateix ordinador, i poc a poc es van actualitzant a mida que finalitzen noves extraccions o 
simplement s’executa el programa. 

Nombre total d’execucions del programa: Tal i com diu el mateix nom indica el nombre total de 
vegades que s’ha executat el programa exclusivament en la màquina en la que s’està utilitzant.

Nombre total d’extraccions realitzades: Nombre total d’extraccions finalitzades amb èxit de 
qualsevol supermercat disponible al programa.

Temps total emprat en extraccions: Còmput global de temps en hores, minuts i segons que el 
programa ha estat fent descàrregues de productes de qualsevol supermercat.

Temps mínim emprat en extraccions: Mínim temps utilitzat en hores, minuts i segons per 
realitzar una extracció completa d’un supermercat d’entre totes les realitzades pel programa.

Temps màxim emprat en extraccions: Màxim temps utilitzat en hores, minuts i segons per 
realitzar una extracció completa d’un supermercat d’entre totes les realitzades pel programa.

Temps mitjà emprat en extraccions: Temps mitjà en hores, minuts i segons per realitzar una 
extracció completa d’un supermercat d’entre totes les realitzades pel programa.
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Nombre total de pàgines parsejades pel programa: Nombre total de pàgines que s’han tractat, 
referenciat o parsejat entre totes les extraccions realitzades.

Nombre mínim de pàgines parsejades en extraccions: Mínim nombre de pàgines tractades, 
referenciades o parsejades en una sola extracció d’entre totes les realitzades pel programa.

Nombre màxim de pàgines parsejades en extraccions: Màxim nombre de pàgines tractades, 
referenciades o parsejades en una sola extracció d’entre totes les realitzades pel programa.

Últim accés al programa: Data de l’últim accés al programa en format “divendres 3 desembre 
2010 - 17:00:35”.

UTILITATS

Les funcionalitats extres per cobrir la manca d’implementacions d’altres algoritmes de parseig de 
supermercats diferents estan  aquí reunides. La pantalla està subdividida en tres blocs; nou 
supermercat, eliminar supermercat i nou producte.

Nou supermercat: Per crear al sistema un nou supermercat són necessàries les dades del nom i 
nom i URL del portal web del supermercat. Tots els camps són obligatoris. No estan permesos 
els noms generats exclusivament a partir d’espais en blanc. Clicar al botó Crear supermercat per 
donar-lo d’alta al sistema. S’informarà finalment de que el procés s’ha completat amb èxit i 
s’actualitzaran automàticament tots els desplegables de tria de supermercats disponibles a 
l’aplicació.

Eliminar supermercat: Seleccionar el supermercat desitjat per a ser eliminat i fer clic al botó 
d’eliminació. Confirmar posteriorment que es vol eliminar. Degut a la alta probabilitat de que el 
supermercat tingui productes associats amb ell mateix, el programa s’encarregarà 
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automàticament d’eliminar també les referències d’aquests. Evidentment, si un producte 
pertany a dos o més supermercats només s’eliminarà el que estigui associat al supermercat que 
volem esborrar, els altres romandran intactes. Un cop finalitzat el procés s’informarà a l’usuari i 
s’actualitzaran automàticament tots els desplegables de tria de supermercats disponibles a 
l’aplicació.

Nou producte: Si es vol crear un nou producte manualment només caldrà introduir les dades 
requerides. El nom, el supermercat al que estarà associat i el seu preu seran suficients. Donat el 
fet de que dos productes no poden tenir el mateix nom en comú, si el sistema detecta que el 
nom introduït ja és utilitzat per algun altre informarà a l’usuari per que aquest el canvii. En el 
format del preu és indiferent la utilització de un punt o coma per especificar els decimals i 
també és important no introduir cap símbol d’euro ni lletres que especifiquin el tipus de 
moneda. Un cop creat s’informarà del resultat i s’actualitzarà automàticament la taula de 
productes.

AJUDA

Pantalla amb text explicatiu sobre com utilitzar correctament l’aplicació (és el mateix que hi ha en 
aquest annex).
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Glossari
• AJAX: són les sigles de Asynchronous 

Javascript And Xml, (JavaScript asíncron i 
XML), un conjunt de tecnologies que 
permeten actualitzar continguts web sense 
haver de tornar a carregar la pàgina. Això 
obre la porta a pàgines web interactives.

• Apache Software Foundation: fundació sense 
ànim de lucre creada per donar suport als 
projectes Apache, incloent el popular servidor 
HTTP Apache.

• API: una Interfície de Programació 
d'Aplicacions (Application Programming 
Interface), és un conjunt de declaracions que 
defineix el contracte d'un component 
informàtic amb qui farà ús dels seus serveis.

• Applets: component de programari que corre 
sobre el context d'un altre programa, com ara 
un navegador web.

• AWT: plataforma independent de gestió de 
finestres, gràfics, i una eina per a widgets par 
a l'interfície d'usuari. És una API que 
proporciona interfícies gràfiques d’usuari 
(GUI) per a programes desenvolupats en Java.

• Bean: component software que té la 
particularitat de ser reutilitzable. Es pot dir 
que existeixen amb la finalitat d’estalviar 
temps en el procés de programació.

• Bea Weblogic Server: servidor d’aplicacions 
J2EE i també servidor web HTTP 
desenvolupat per Oracle.

• CDDL: Common Development and 
Distribution License (Desenvolupament 
Comú i Llicència de Distribució) o CDDL es 
una llicència de codi obert i lliure, produïda 
per Sun MicroSystems.

• Client-servidor: s'anomena arquitectura 
client-servidor, a la relació establerta entre 
dues entitats, el servidor ofereix un recurs de 
qualsevol tipus (físic, de programar, de dades, 
etc) a l'altre (el client) per què aquesta en 
tregui un profit o avantatge.

• Commit: concepte relacionat amb que un 
conjunt de canvis no permanents es 
converteixin en permanents. S’utilitzen 
generalment en transaccions en bases de 
dades.

• Connection pool: es diu connection pool al 
maneig de connexions obertes en una base de 
dades de manera que poden ser reutilitzades 
per realitzar múltiples consultes o 
actualitzacions.

• Cookies: fragment d'informació enviat des 
d'un servidor de pàgines web a un navegador. 
Aquest últim guarda aquesta informació en 
forma d'arxiu de text al disc dur del visitant 
per tal que certes informacions puguin ser 
recuperades en posteriors visites.

• CPU: unitat central de procés de qualsevol 
ordinador que s’encarrega d’interpretar totes 
les instruccions que componen els programes i 
processa les dades. 

• Cron: administrador regular de processos en 
segon pla (dimoni) que executa processos a 
intervals regulars de temps definits per 
l’usuari.

• Datasource connection pool: connecció 
establida per un servidor a una base de dades. 
Anàlogament als connection pools aquests 
també permeten la gestió i optimització de 
connexions obertes.
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• DTO: patró de disseny fet servir per a 
transferir dades entre subsistemes 
d'aplicacions de programari generalment 
distribuides.

• EAR: format d’arxiu d’una aplicació 
desenvolupada en Java EE (Enterprise 
ARchive).

• EIS: (Enterprise Information System) és 
l’estrat més baix en l’arquitectura distribuïda 
definida per l’estàndard de Java EE. 
Generalment conté bases de dades o algun 
tipus de sistema d’informació.

• EJB: component gestionat pel servidor 
d’aplicacions i pensat per la construcció 
modular d'aplicacions d'empresa. 
L'especificació EJB és una de les moltes APIs 
de J2EE. Els EJBs encapsulen la lògica de 
negoci d'una aplicació.

• ERP: de l'anglès Enterprise Resource 
Planning, són sistemes que integren (o 
pretenen integrar) totes les dades i processos 
d'una organització en un sistema unificat. Un 
sistema ERP típic utilitzarà múltiples 
components de programari i maquinari per 
aconseguir la integració. Un component clau 
de la majoria d'ERPs és l'ús d'una base de 
dades única per emmagatzemar la informació 
dels diferents mòduls del sistema.

• Frames: quan s’utilitzen navegadors web, el 
terme de frame o frameset és utilitzat per 
designar el fet de mostrar dues o més pàgines 
web o elements multimèdia dintre de la 
mateixa finestra del navegador.

• Framework: terme adoptat de l'anglès i 
equivalent a entorn de treball o també marc de 
treball. Inclou tots aquests recursos, la 
metodologia en la seva disposició i la seva 

funcionalitat que determinin el 
desenvolupament organitzat d'un projecte de 
programari. Pot incloure programari de 
suport, llibreries de codi, llenguatges de 
programació, i programari extra que ajudi a 
desenvolupar i integrar components diversos 
d'un projecte de software.

• Getters i setters: conjunt de funcions que 
permeten obtenir i modificar els atributs 
d’una classe programada en qualsevol 
llenguatge de programació.

• GlassFish Enterprise Server: servidor 
d’aplicacions desenvolupat per Sun 
Microsystems, que implementa les tecnologies 
definides en la plataforma Java EE.

• GNU: la idea en anglès es coneix com a 
copyleft (en clara oposició al copyright ), i està 
contingut a la llicència GPL. Es basa en que el 
codi font del programari es pot executar, 
copiar, modificar i distribuir. El projecte havia 
de ser llançat sota una llicència dissenyada 
per garantir aquests drets i que evités les 
restriccions posteriors dels mateixos. 

• GPL: llicència Pública General GNU (GNU 
GPL, de l'anglès GNU General Public License) 
és un tipus de llicència per a programari que 
permet la còpia, distribució (comercial o no) i 
modificació del codi, sempre que qualsevol 
modificació es continuï distribuint amb la 
mateixa llicència GPL.

• GUI: anomenem interfície gràfica d'usuari o 
GUI de l'anglès Graphic User Interface a la 
interfície d’usuari que utilitza elements gràfics 
que permeten interactuar de forma molt més 
intuïtiva amb un sistema informàtic que no 
pas el clàssic sistema per línia de comandes.
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• HTML: (Acrònim de Hyper Text Markup 
Language, en català, "llenguatge de marcat 
d'hipertext"), és un llenguatge de marcat 
dissenyat per estructurar textos i 
relacionar-los en forma d’hipertext.

• HTTP: protocol de transferència d'hipertext o 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) estableix 
el protocol per a l'intercanvi de documents 
d’hipertext i multimèdia a la web.

• Java: llenguatge de programació orientat a 
objectes i dissenyat per Sun MicroSystems.

• JavaBean: model de components creat per Sun 
MicroSystems per al desenvolupament 
d'aplicacions en Java. L'especificació de 
JavaBeans de Sun MicroSystems els defineix 
com "components de programari reutilizables 
que es puguin manipular visualment en una 
eina de desenvolupament".

• Java EE: plataforma de programació (una de 
les plataformes de Java) per desenvolupar i 
executar programari escrit amb el llenguatge 
Java amb una arquitectura distribuïda amb 
nivells, basada en components de programari, 
tot plegat executant-se en un servidor 
d’aplicacions.

• Java.net: llibreries integrades en la plataforma 
de Java Standard Edition que permeten 
treballar amb el protocol HTTP.

• JavaScript: llenguatge de programació basat 
en el concepte de prototip i implementat 
originàriament per Netscape Corporation. És 
conegut sobretot pel seu ús en pàgines web, 
però també s'utilitza en altres aplicacions.

• JavaServer Faces: és un marc de treball per 
aplicacions web basades en Java que 
simplifica el desenvolupament d'interfícies 

d’usuari per a aplicacions Java EE. JSF utilitza 
JavaServer Pages com a tecnologia per fer el 
desplegament de les pàgines, però també pot 
utilitzar altres tecnologies com per exemple 
XHTML.

• Java Web Start: implementació de referència 
de l'especificació JNLP i permet arrencar 
aplicacions Java que estan en un servidor web 
d'aplicacions comprovant prèviament si el 
client té la versió actualitzada d'aquesta 
aplicació. Si no és així, descarregarà l'última 
versió i s'executarà en local. L'arrencada 
d'aquestes aplicacions pot ser efectuat 
mitjançant enllaços en una pàgina web o bé a 
través d'enllaços a l'escriptori client. 
Mitjançant aquesta tecnologia assegura que 
una aplicació és distribuïda sempre en la seva 
última versió. Els fitxers que contenen la 
informació sobre on es troba l'aplicació, 
versió, etc. tenen l'extensió JNLP.

• JNDI: és una API de Java per proveir un 
servei de directori que permeti el la 
descoberta i el lookup d'objectes a partir d'un 
nom.

• JNLP: acrònim de Java Networking 
Launching Protocol, que es una especificació 
utilitzada per Java Web Start. Aquesta 
especificació permet tenir centralitzat en un 
servidor web un programa, evitant els 
problemes de distribució i instal·lació.

• JPA: entorn programat en Java que permet 
que els desenvolupadors gestionin dades 
sobre la plataforma Java i les aplicacions Java 
EE.

• JSF: veure JavaServer Faces.

• JSP: (JavaServer Pages) tecnologia que permet 
als desenvolupadors de pàgines web, generar 
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respostes dinàmicament a peticions HTTP. La 
tecnologia permet que codi Java i certes 
accions predefinides siguin incrustades en un 
context estàtic.

• J2EE: veure Java EE.

• Login: procés mitjançant el qual es controla 
l’accés individual a un procés informàtic d’un 
usuari mitjançant credencials generalment del 
tipus nom i contrasenya.

• MD5: tipus d’algoritme criptogràfic.

• MVC: patró de disseny per al 
desenvolupament de programari que separa 
el model de dades, la interfície usuari i la 
lògica de control.

• MySQL: és un sistema de gestió de bases de 
dades relacional multi-fil, multiusuari i  que 
utilitza el llenguatge SQL.

• Oracle: companyia que desenvolupa 
programari per gestionar bases de dades 
electròniques i productes relacionats. Va 
comprar l’empresa Sun MicroSystems a l’abril 
del 2009.

• Parser: procés informàtic d'anàlisi d'una 
seqüència d'entrada (provinent d'un teclat, un 
arxiu, etc.) per poder determinar-ne 
l'estructura gramàtica o en general aplicar-li 
algun tipus de procés amb una finalitat 
definida.

• POJO: acrònim de Plain Old Java Object, que 
es refereix als objectes Java que no es veuen 
carregats per especificacions que incrementen 
la seva estructura d'atributs o mètodes. 
Especialment, no segueixen l'especificació dels 
Enterprise JavaBeans, que es va popularitzar 
tot i la seva complexitat i que suposadament 
posava en perill la difusió de Java.

• PostgreSQL:  un programari lliure que 
implementa un sistema de gestió de bases de 
dades objecte-relacionals, distribuït sota 
llicència BSD.

• RESTful: estil d’arquitectura de software per 
a sistemes distribuïts. Basat en el paradigma 
client-servidor.

• Rhino: implementació open source de 
JavaScript escrita exclusivament en Java.

• Script: guió o conjunt d'instruccions. 
Permeten l'automatització de tasques creant 
petites utilitats. És molt utilitzat per 
l'administració de sistemes UNIX. Són 
executats per un intèrpret d'ordres i 
normalment són fitxers de text.

• Servlet: les mini aplicacions de servidor (en 
anglès servlets) són objectes Java executats per 
un servidor d’aplicacions i que responen a 
invocacions HTTP, servint pàgines 
dinàmiques.

• SGBD: conjunt de programes informàtics 
dissenyats per facilitar la gestió d'un conjunt 
de dades en una base de dades.

• SHA1: tipus d’algoritme criptogràfic.

• Sistemes web dinàmics: tipus de sistema web 
que canvia o es personalitza automàticament 
degut a certs criteris.

• SQL: (Structured Query Language o 
Llenguatge d'interrogació estructurat) és un 
llenguatge estàndard de comunicació amb 
bases de dades relacionals. És a dir, un 
llenguatge normalitzat que permet treballar 
amb la majoria de bases de dades relacionals.

• Sql Server: un sistema de gestió de bases de 
dades relacional produït per Microsoft.
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• Sun Microsystems: empresa informàtica de 
Silicon Valley, fabricant de semiconductors i 
programari. Fou absorbida per Oracle 
Corporation.

• Swing: conjunt d'eines per a Java. És una API 
que proporciona interfícies gràfiques d’usuari 
(GUI) per a programes desenvolupats en Java.

• Timeout: en en protocol HTTP, missatge 
d’error produït quan el temps d’espera 
s’esgota (per exemple quan un client vol 
connectar-se a un servidor).

• Thread: és la unitat més petita de 
processament que pot ser programada per un 
sistema operatiu, i que permet a un procés 
executar diferents tasques al mateix temps. 
Cada fil té un procés que ha de ser executat. 
Aquesta característica dona la possibilitat al 
programador de dissenyar un programa que 
executi diferents funcions concurrentment.

• UML: (Unified Modeling Language, 
Llenguatge de Modelat Unificat) és un 
llenguatge per especificar, dissenyar, construir 
i documentar sistemes, inicialment de 
programari orientat a objectes.

• URL: significa Uniform Resource Locator, és a 
dir, localitzador uniforme de recurs i es 
refereix a la direcció única que identifica una 
pàgina web a internet.

• XML: de l'anglès eXtensible Markup 
Language (llenguatge de marques extensible), 
és un metallenguatge extensible, d'etiquetes, 
desenvolupat pel World Wide Web 
Consortium (W3C).
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