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Organització de la memòria 

A continuació presentem l’organització d’aquesta memòria i descrivim el seu 

contingut. Trobarem la memòria dividida en les següents seccions: 

1. Introducció - Aquesta secció ens presenta el projecte, quina és la idea 

inicial i la motivació que la fonamenta. També inclou els objectius que es 

pretenen complir i els avantatges que suposa. 

2. Background tecnològic -  En aquesta secció es presenten les diverses 

tecnologies que interactuaran en el projecte de forma detallada. 

3. Presa de decisions - En aquesta secció es mostren les diverses 

decisions que s’han anat prenent en diversos temes, com ara el servei 

de captura de les imatges, el marc de treball on es desenvoluparà el 

projecte, com funciona el procés en background, modes de 

visualització... Tot explicat de manera detallada i amb la seva 

corresponent justificació sobre la decisió presa. 

4. Conceptualització - En aquesta secció s’explica les diverses 

funcionalitats de forma general sense tenir en compte l’aspecte final de 

l’aplicatiu.  

5. Anàlisi Funcional - En aquesta secció es fa una anàlisi detallat i 

profund de totes les funcionalitats del projecte 

6. Disseny - En aquesta secció s’expliquen tots els passos que envolten el 

disseny i la maquetació del projecte a l’entitat.  

7. Arquitectura del projecte - Aquesta secció es mostra i s’explica 

l’arquitectura del cercador visual i del procés de captura d’imatges en 

background que s’executarà de forma periòdica. 
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8. Base de dades i UML - En aquesta secció es detalla la base de dades i 

l’esquema UML del projecte. 

9. Implantació - En aquesta secció s’explica de forma detallada els 

diversos entorns existents i el procés d’implantació que segueix l’entitat. 

10.  Gestió de projecte - En aquesta secció es mostren les planificacions 

inicial i final del projecte i s’extrauen diverses conclusions. També 

s’inclou una estimació del cost econòmic del projecte. Finalment 

s’exposen les eines i tecnologies de suport que s’han utilitzat per 

desenvolupar el projecte. 

11.  Conclusions - Finalment en aquest últim apartat es descriuen les 

conclusions del projecte, tant tècniques com personals. També es 

descriuen les possibles millores que es podrien desenvolupar en un 

futur. 

12.  Annexes -  Aquesta secció presenta l’índex de figures, taules, 

esquemes i diagrames i les referències bibliogràfiques utilitzades. 

Aquestes inclouen llibres, articles, o pàgines web. També es mostren 

diversos annexes amb alguns formularis burocràtics pel procés 

d’implantació que usa l’entitat. 
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1. Introducció  
 

1.1. Context del projecte  (Situació actual de l’entitat) 

 

El projecte que vol desenvolupar la Direcció General d’Atenció Ciutadana 

(DGAG), mitjançant el Departament de la Presidència, amb la formalització d’un 

conveni de cooperació educativa amb la Facultat d’Informàtica de Barcelona és 

la realització d’un cercador visual de la Generalitat de Catalunya. 

Actualment la plataforma gencat està dotada d’un cercador que ofereix 

informació textual. Té molts aspectes innovadors com ara el suggeriments, 

diverses pestanyes, destacats... Però la manera d’oferir la informació és 

estàndard, és a dir, que és la tradicional mitjançant títols, descripcions i links a 

webs en les que l’usuari està interessat. Això fa que l’usuari hagi de llegir i 

avaluar tota la informació de les entrades per determinar si la seva cerca ha 

estat un èxit. Amb una nova modalitat de cerca podríem accelerar aquest 

procés mitjançant imatges que representessin el que realment està cercant 

l’usuari donant l’opció d’accedir igualment a la informació oferta pel cercador 

estàndard. 

 

Figura 1 - Estat actual del cercador a la plataforma gencat 
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1.2. Objectius 

 

L’objectiu d’aquest projecte emparat pel conveni de cooperació educativa és 

dotar la plataforma gencat d’una nova manera de cercar totalment 

innovadora i diferenciada de l’estàndard. Es vol realitzar un cercador visual 

que presenti els resultats de forma atractiva per l’usuari i a més aprofiti els 

avantatges d’aquesta nova modalitat de cerca per a poder ajudar a la gent a 

trobar el que desitja més fàcil i ràpidament per mitjà dels seus sentits, gràcies a 

les captures de les planes web.  

Cal destacar que el servei únicament oferirà aquesta nova opció per a les 

pàgines més visitades del gencat1, és a dir, que serà un altre ajuda o opció per 

a l’usuari per acabar satisfent les seves necessitats, és a dir, trobar la 

informació desitjada. Per tant, els resultats es mostraran en 3 visualitzacions : 

mode llista, mode graella i mode carrusel. Aquestes visualitzacions han estat 

escollides per diverses raons gràcies a un estudi realitzat de com mostrar els 

resultats. 

Finalment, destacar que existirà un procés de captura de les imatges de les 

6000 url’s més populars que es realitzarà amb una periodicitat quinzenal o 

mensual per tal de tenir la informació actualitzada en el cercador visual.  

D’aquesta manera quan un usuari cerqui alguna paraula en el cercador visual 

de la Generalitat disposarà en tot moment de resultats atractius i a l’hora 

actualitzats.  

 

                                                           
1
 Més concretament, per a les 6000 url’s més visitades obtingudes de l’eina d’analítica que utilitza la 

Generalitat. 
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1.3. Motivació 

 

La implantació d’aquest servei a la plataforma gencat aportarà molts 

avantatges respecte al cercador actual. Alguns d’aquests són:  

 Integració de diverses tecnologies 

o Sistema estadístic i analític 

o Cercador Gencat 

o Google Search Appliance 

o Webtrends  

 Sistema innovador de mostrar la informació en aquest sistema  

 Manera atractiva de que l’usuari trobi la informació desitjada. 

 Permet realitzar cerques més rapides gràcies a la informació visual 

degut a que gràcies als sentits descartem molt més ràpid la informació 

que no ens interessa. 

 Possibilitat d’accedir a la mateixa informació que amb la cerca 

estàndard. 

 Aquest servei ens permet maximitzar la visibilitat de la plataforma gencat 

i de la institució publica en general i dels seus serveis. Aconseguint un 

major impacte i promoció dels seus productes i activitats gràcies a l’ 

informació visual. 

 Gràcies a l’ utilització de les estadístiques podem saber quines son les 

pàgines més visitades a la plataforma gencat, per tant podrem fer èmfasi 

en millorar el servei en aquestes cerques en concret per tal de que 

l’usuari estigui completament satisfet.  
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1.4. Motivació personal 

 

El món dels cercadors necessita noves tècniques que ens permetin cercar 

d’una forma diferent i més ràpidament. Fins i tot Google, el cercador més potent 

actualment del mercat,  ha afegit una nova funcionalitat que permet observar la 

captura del contingut de les planes web trobades. El fet de cercar i descartar 

resultats per mitjà de la percepció visual dona un món d’oportunitats i de 

possibilitats per l’usuari.  

Pel que fa a la meva motivació personal cal comentar que aquest projecte em 

va atreure especialment. Quan vaig fer l’entrevista amb el David Ayala, 

codirector del meu projecte, em va oferir altres projectes com ara fer una eina 

que gestiones els diversos Google Search Appliance que tenien a l’entitat, fer 

un cercador per mitjà de regles lògiques... però no em van acabar de 

convèncer. Havia treballat anteriorment a LCFIB i el món dels cercadors 

m’atreia molt i no vaig pensar-m’ho dues vegades quan em van oferir el 

cercador visual, ja que veia un món ple de possibilitats.  

La meva motivació principal era la possibilitat de desenvolupar una aplicació 

integrament des de l’anàlisi de requisits fins a la seva implementació en una 

empresa real i a més que fos una institució pública. Se’ns dubte una 

experiència que no podia deixar escapar, ja que veuria un altre àmbit de treball, 

un altre context, un altre metodologia, noves persones, noves tecnologies...  

Finalment vaig pensar que si realitzava un projecte a la Generalitat de 

Catalunya tindria la possibilitat d’aprendre i treballar conjuntament amb 

professionals d’altres àmbits i que seria se’ns dubte una experiència irrepetible 

per a la meva projecció i formació professional. 
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Procés 
de 

captura 

Cercador 
Visual

Projecte

1.5. Funcionament general del projecte 

 

Un cop explicats tots els punts de la introducció, s’ha cregut oportú el fet de 

explicar de forma molt general el funcionament general de l’aplicació. 

Cal destacar que en el projecte existeixen dos grans processos: 

 Procés de captura de les imatges en background 

 Cercador visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de saber que fa cada procés s’explicarà de forma general i amb un 

esquema els objectius principals de cada procés. 

Procés de captura en background 

En aquest procés s’extrauran les dades de una eina analítica anomenada 

Webtrends, que s’explicarà amb detall més endavant. Aquestes dades 

s’utilitzaran per a realitzar les captures que posteriorment seran utilitzades en el 

cercador visual. Per últim les dades s’enviaran a la base de dades i al servidor 

Figura 2 – Parts del projecte 
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de Google, que també s’explicarà el seu funcionament més endavant, per a 

què des del procés del cercador visual es pugui cercar el que l’usuari desitgi. 

Cal destacar que aquest procés s’executarà de forma periòdica per tal de tenir 

les imatges dels resultats cercats actualitzades. 

A continuació podem veure un esquema visual del funcionament general del 

procés en background. 

 

Figura 3 – Passos en el procés de captura en background 

 

Cercador Visual 

En aquest procés l’usuari podrà cercar el keymatch desitjat i es mostraran els 

resultats en diverses visualitzacions. Cal destacar que aquest procés accedirà 

a la mateixa base de dades on el procés en background havia guardat les 

dades per a obtenir les imatges i mostrar-les a l’usuari quan aquest realitzi una 

cerca. 

Obtenir dades analítiques

Realització de les captures

Enviament de dades a la BBDD

Enviar informació al servidor de 
Google
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2. Background tecnològic 

2.1. Visual Search 
 

La cerca visual és un tipus de tasca perceptiva que requereix una atenció que 

normalment implica una lectura activa de l’entorn visual d’un objecte (objectiu) 

entre d’altres (distractor). 

La cerca visual també és determinada per molts altres factors. Un d’aquests és 

el de si la cerca es fa en un lloc amb o sense moviment oculars, això 

probablement augmentarà considerablement el temps de cerca. 

Un altre factor és la quantitat de temps que disposa l’observador per indicar si 

un objectiu és present en aquell context o bé de manera contraria és absent. 

També un altre factor important que afecta 

directament al temps de reacció de l’usuari (RT) 

és el nombre de distractors que apareixen en la 

cerca visual, és a dir, que en el nostre context 

serien les imatges que no són les que li 

interessarien a l’usuari. Normalment un augment 

de distractors provoca un augment del temps de 

reacció (RT) en la cerca. Podem observar un 

senzill cas a continuació, en el segon cas es molt 

més fàcil trobar la “B” que en el primer degut al 

elevat nombre de distractors. 

 
Figura 4 - Exemple de cerca visual 

Per tan en el nostre context direm que el fet de cercar imatges i la captació 

d'informació i trobar el que necessitem per mitjà de la vista rep el nom de 

VISUAL SEARCH. 
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2.1.1. Visual Search Engine 
 

Quan el procés que s’ha explicat anteriorment es plasma en una aplicació web 

per mitjà d’un cercador rep en nom de VISUAL SEARCH ENGINE. 

Per tant un Visual Search Engine és un motor de cerca dissenyat per cercar 

informació a la xarxa per mitjà de resultats en forma d’imatges o bé un motor de 

cerca amb un desplegament visual dels resultats de la cerca. 

La informació visual pot ser sobre pàgines webs, llocs, altres imatges ubicades 

en algun repositori o bé simples documents. 

Cal destacar que aquests els conceptes de Visual Search i Visual Search 

Engine molts cops estan enfocats a programes que a partir d’una fotografia 

d’una imatge ens diu quin concepte és (“reverse search” o “cerca inversa”) i 

això no és el que ens interessa, ja que no és aplicable al nostre context de 

l’entitat. 

El nostre procés és completament invers a l’explica’t anteriorment. Per mitjà del 

keymatch que introdueix l’usuari es mostren els resultats en forma d’ imatge per 

donar un servei exclusiu al cercador de l’entitat, únicament disponible pels 

resultats més populars. 
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2.1.2. Benchmark comparatiu dels diversos Visual Search Engines 
 

Per poder comparar de manera més adequada totes les prestacions per a la 

realització d’un bon estudi dels cercadors visuals que existeixen actualment 

s’ha confeccionat la següent taula: 

 
Cercador Operatiu Descripció Tipus de 

tecnologia 

Tipus de visualització 

Grokker No - 
Web + 

sofware 
Outline, Map 

KartOO No - Web Map 

Viewzi Si Diverses formes de visualització Web 

Power grid, Web screenshot, 
Simple text, Google timeline, 

Videos, Site information, 
Photos, Photo tag cloud 

Searchme No 
 

Web Carousel 

Quintura Si 
Núvol d’ idees relacionades amb el 
keymacth 

Web Outline, Tag cloud 

Ujiko No - Web Radial categories 

Search-
cube 

Si 
Forma de cub on es mostren les 
imatges 

Web 3D cube 

Middlespot Si 

Es mostren tots els resultats 
textuals i tots els visuals per 
separat i es presenten de forma 
simultània 

Web Gallery 

Nexplore Si 
Previsualització d’imatges 
descripció amb textual 

Web Summary, Gallery, Line 

eyePlorer Si 

Gràfica circular d’ idees 
relacionades amb el keymacth 
organitzades per temes generals 
els quals pots descartar o donar 
prioritat 

Web Radial categories 

Ziipa Si 
Únicament es visualitza la captura 
de la web i de manera molt 
senzilla 

Web Gallery, Tag cloud 

RedZee Si 
Visualitza la captura de la web i de 
forma 3D i amb moviment atractiu 

Web Carousel 

Liveplasma Si 
Es mostren keymatchs relacionats 
sense imatges en forma de graf 

Web Map 

Cooliris Si Molt atractiu el moviment i efectes Web 3D Wall 

SpaceTime Si 
Visualitzador de les captures en 
3D 

Web Carousel 

Sbrows Si 

Visualitzador de les captures 
mitjançant iframes veient 
directament el contingut de la 
pàgina 

Web Iframe Wall 

Spezify Si 
Molta informació textual amb 
imatges en forma de marc pe 
poder anar desplaçant-se. 

Web Scroll Wall 

oSkope Si 
Interactivament es mostren les 
fotos desordenades en forma de 
mosaic, pila, desordenades, llista... 

Web Grid, Stack, Pile, Graph, List 

Taula 1 -Search Engines que es poden trobar actualment 
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Tipus de visualitzacions 
 

Després de presentar les diverses característiques dels cercadors actuals 

mostrarem petites captures per tal de que tots els tipus de visualitzacions 

s’entenguin de manera correcta i es puguin analitzar de manera més acurada 

totes les possibilitats per a realitzar el nostre cercador. 

 

-  Gallery 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Visualització II tipus Gallery 

Figura 5 – Visualització I tipus Gallery 

Figura 7 - Visualització I tipus Map Figura 8 - Visualització II tipus Map 
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- Carrousel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Summary 

 
 

Figura 9 - Visualització I tipus Carrusel 

 

       Figura 10 - Visualització tipus Line 

 

Figura 12 - Visualització I tipus Summary Figura 11 - Visualització II tipus Summary 
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- Tag Cloud 
 

 

- Iframe Wall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 3D Wall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 13 - Visualització tipus Cloud 

Figura 14 - Visualització I tipus Iframe 

Figura 15 - Visualització tipus 3D Wall 
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- Scroll Wall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- List 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Radial Categories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Visualització tipus Scroll Wall 

Figura 17 - Visualització tipus List 

Figura 18 - Visualització tipus Radial 
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- Pile 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  Graph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 3D Cube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Visualització tipus Pile 

Figura 20 - Visualització tipus Graph 

Figura 21 - Visualització tipus 3D Cube 
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- Stack  

- Grid 

 
       Figura 23 - Visualització tipus Grid 

 

2.1.3. Conclusions extretes 
 

Després de realitzar un estudi/benchmark sobre el que ofereixen els cercadors 

visuals, actualment, s’ha arribat a la conclusió de que el més interessant és 

agafar les idees més atractives de cadascú i plasmar-ho tot en una mateixa 

interfície. Presentar-ho d’ una única forma seria un error degut a que cada 

visualització té unes avantatges concretes en el procés de la cerca i volem 

aprofitar-les totes adequant-nos al context de l’entitat per tal de poder cobrir les 

Figura 22 - Visualització tipus Stack 
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diverses necessitats que puguin sorgir en els usuaris del cercador gencat. Per 

tant la millor solució seria realitzar un cercador que permeti canviar el mode de 

visualització segons desitgi l’usuari.  

El cercador visual podria tenir infinitat de visualitzacions, però algunes han 

estat descartades degut a que no s’adequaven al context del cercador gencat. 

Per tant desprès d’un estudi exhaustiu de les possibilitats oferides al mercat es 

van escollir 3 visualitzacions: 

Visualització mode llista 

En aquest mode es presenten els 

resultats en format de llistat i es pot 

veure una ampliació de la imatge si 

l’usuari passa per sobre de la 

imatge desitjada. Com es pot veure 

presenta l’ informació de forma 

tradicional i a la vegada en forma d’imatge. 

 Visualització mode graella 

En aquest mode es presenten els 

resultats en format graella. Com es 

pot veure presenta únicament els 

resultats en forma d’imatge. 

Tanmateix si l’usuari està 

interessat en algun resultat se li 

mostra una fitxa descriptiva amb informació textual i petita ampliació visual 

quan passa per sobre de la imatge desitjada. 

Figura 24 - Visualització de l'aplicació en mode llista 

Figura 25 - Visualització de l'aplicació en mode graella 
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Visualització mode carrusel 

En aquest mode es 

presenten el resultats en 

format carrusel en tres 

dimensions. Aquesta és la 

visualització més atractiva, 

però no per això ha de ser la 

més  útil. Com es pot veure presenta únicament els resultats en forma d’imatge. 

Tanmateix si l’usuari està interessat en algun resultat se li mostra una fitxa 

descriptiva amb informació textual i una petita ampliació visual quan passa per 

sobre de la imatge desitjada. La cerca és de forma interactiva amb el moviment 

de les imatges que giren de forma circular simulant un carrusel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Visualització de l'aplicació en mode carrusel 
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2.2. Google Search Appliance 
 

2.2.1. Descripció de la tecnologia 
 

Google Search Appliance (GSA) és un sistema de cerca que permet a les 

empreses i organitzacions incorporar informació procedent de diverses fonts 

externes e internes com ara sistemes d’arxius, intranets, bases de dades, 

sistemes de gestió de continguts... El software del GSA és produït per Google i 

el hardware fabricat per Dell Computers. 

L’objectiu principal del GSA és oferir a una organització la personalització 

complerta d’ un cercador, és a dir, que l’usuari tindrà la complerta llibertat de 

configurar el cercador per mitjà de totes les eines oferides pel software. 

2.2.2. Conceptes bàsics 
 

L’aplicació de gestió i administració GSA té un suport web accessible 

mitjançant el navegador. Un cop l’usuari s’ha creat un compte d’accés GSA es 

trobarà amb la següent eina de suport web. 

 

Figura 27 - Interfície web Google Search Appliance 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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L’usuari podrà interactuar i configurar el seu cercador per mitjà de frontends i 

col·leccions dins d’aquest. 

Els frontends són portades en les que es poden modificar el disseny de les 

pàgines de cerca i de resultats on accedeixen els usuaris. Es poden 

personalitzar per mostrar els colors, les fonts i el disseny desitjat. Si es disposa 

de diverses col·leccions, es pot fer que cada frontend tingui les seves opcions 

de configuració i que es mostri en un format diferent. 

Les col·leccions de documents són subconjunts de l’índex complet. Cada 

col·lecció es defineix per un grup de patrons d’ URL que engloben les URL dels 

documents de la col·lecció. També podeu importar la configuració d’una 

col·lecció exportada prèviament del sistema. 

En aquesta eina de suport web podem trobar diversos apartats per configurar el 

cercador: 

- Crawl and Index 

En aquest apartat podem trobar les diferents col·leccions que s’han assignat al 

usuari i editar-les i gestionar-les inclús exportant una configuració. Com podem 

observar a la següent imatge l’usuari indexarà al cercador tots els continguts 

de:   

 http://bibliotecnica.upc.edu 

 http://www.upc.edu/catala/mapa-web/mapa.htm 

 https://upcnet.upc.edu/sitemap 

tal i com podem veure en el primer formulari de la imatge següent.  

http://www.upc.edu/catala/mapa-web/mapa.htm
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En el segon formulari es mostren les terminacions de les urls, és a dir, que 

trobarà tots els *.upc.edu, *.upc.es, *.upc.cat que estiguin dins del conjunt 

marcat en les url’s indexades. 

- Serving 

En aquest apartat veiem els diferents frontends que s’han assignat al usuari i 

els podrem editar i gestionar. 

- Status and Reports 

En aquest apartat podem trobar les diferents estadístiques de les webs que 

s’indexen i controlar els hosts que indexen mes o menys URL’s. 

- Connector Administration 

En aquest apartat podem trobar les diferents opcions d’administració per 

repositoris de dades que no són web, com ara gestors de continguts... 

 

 

Figura 28 - Interfície web Google Search Appliance, gestionant continguts 
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- Administration 

En aquest apartat podem trobar les diferents opcions d’administració del 

compte de l’ usuari. 

2.2.3. Característiques 

 

En aquest apartat anomenarem algunes funcionalitats i formes de 

personalització del sistema: 

 Suport i integració amb eines de Google Analytics i Google Sitemaps. 

 Suporta diferents tipus d’arxius ( pdf, html, xls, ...), bases de dades 

(mysql, oracle), gestors de continguts... 

 OneBox 

 XSL Transformations 

 Paraules clau, destacats, sinònims, suggeriments, volíeu dir... 

 Versió HTML per mitjà de l’enllaç “cache” 

 La pàgina de resultats inclou 

o El nombre de resultats obtinguts 

o La duració de la cerca 

o Títol del document 

o Direcció del document 

o Data de modificació 

 Es posen en negreta la paraula cercada, això permet veure les paraules 

en el context sense la necessitat d’ obrir el document. 

 S’agrupen resultats similars per ocultar duplicats 

 Es mostra per mitjà d’ una petita icona el tipus de document 

 Els resultats poden ser ordenats per data o rellevància. 
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2.2.3.1. Models  
 

El sistema de Google Search Appliance es subministra en tres Models que es 

detallen a continuació: 

 Un sistema d’entrada amb capacitat d’ indexar fins a 300.000 

documents, anomenat GoogleMini. 

 Un dispositiu de 2U (GB-7007) amb capacitat d’ indexar fins a 

10.000.000 de documents 

 Un 5U (2U més 3U d'emmagatzematge) (Dispositiu GB-9009) amb 

capacitat d’ indexar fins a 30.000.000 de documents 

Tot això dependrà de la llicència que tinguis contractada, ja que les vendes es 

gestionen amb un regim de llicència que cal renovar cada 2 anys i això inclou 

manteniment, suport i actualitzacions de software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Models de Google Search Appliance ( GSA i Google Mini) 
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2.2.4. Google Search Appliance a la Generalitat de Catalunya 
 

A l’entitat existeix un projecte que gestiona els diversos servidors Google 

Search Appliance de l’entitat per no gestionar totes les peticions directament 

contra la màquina. D’aquesta manera també es pot personalitzar molt més 

l’accés a les funcionalitats desitjades als usuaris. Podem observar a 

continuació una captura de les diferents funcionalitats que permet aquesta eina 

per gestionar les màquines Google Search Appliance. 

Podem observar a continuació una captura de les diferents col·leccions que 

alberga el servidor pels diversos projectes de l’entitat  

 

Figura 31 - Interfície web que controla els GSA de l'entitat, gestionant les diverses col·leccions 

Figura 30 - Interfície web que controla els GSA de l'entitat 
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Per tant, si som un usuari amb privilegis per accedir a alguna d’aquestes 

col·leccions veurem la següent pantalla on es poden observar les url’s 

indexades, patrons d’indexació, url’s que no volem indexar... Aquestes 

direccions web són indexades per mitjà d’ un webservice que crida a un XML 

amb un certs paràmetres de configuració i indexa el contingut d’aquest. 

 

Figura 32 - Interfície web que controla els GSA de l'entitat, gestionant el contingut d'una col·lecció 
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2.3. Webtrends 

 

2.3.1. Descripció de la tecnologia 
 

Webtrends Analytics és una eina analítica en el marc web que recull i presenta 

la informació sobre el comportament de l’usuari en un lloc web. 

Aquesta eina recull totes les dades i informació en diverses formes de 

presentació plasmades en la interfície web per mitjà d’ estudis i anàlisis 

estadístics. La interfície és configurable a nivell de molts paràmetres, permetent 

a l’ administrador seleccionar la informació específica que desitja mostrar. 

2.3.2. Característiques 
 

2.3.2.1. Presentació de les dades 
 

La interfície presenta informes de diversos de: 

- Pàgines web 

- Paraules de cerca 

- Informació de  l’usuari visitant 

per mitjà de: 

- Taules detallades 

- Gràfiques 

- Reports 
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2.3.2.2. Aplicacions pràctiques 

 

- Comportament de l'usuari en cada pàgina particular del lloc 

- Comportament navegacional de l'usuari entre les pàgines en el lloc 

- Execució de la tasca dels usuaris 

- Dades del comportament de l'usuari en base a l’aspecte demogràfic. 

- Publicitat de resultats 

2.3.3. Webtrends a la Generalitat de Catalunya 
 

 

Figura 33 - Interfície web del servei webtrends  que té contractat l'entitat per controlar les dades estadístiques 
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https://ws.webtrends.com/v2/ReportService/profiles/VxFLltuYu36/reports/18d03

9ae0360/?start_period=current_day-28&end_period=current_day-1&format=csv 

 

Per obtenir les url’s el que fem és cridar a l’ anterior direcció on es van 

actualitzant les dades, com es pot observar les urls tenen un període de 28 

dies, ja que s’extreu un fitxer .csv des del start_period = current_day -28 fins 

al end_period= current_day -1 d’aquesta manera podem controlar les dates. 

Cal destacar que Webtrends serveix les dades en 3 tipus de extensions 

diferents: 

 .json 

 .xml 

 .csv 

Un cop obtingut aquest fitxer existirà un procés que el llegirà i interpretarà la 

informació necessària perquè sigui profitosa pel cercador. A continuació podem 

veure un exemple d’un report a Webtrends sense parsejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 - Report obtingut de Webtrends en format CVS 
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2.4. Esquema general del projecte amb totes les tecnologies 
 

Un cop explicades totes les tecnologies el lector, ja podrà comprendre el petit 

resum del projecte que més endavant detallarem a fons. Com es pot 

observaren a la imatge inferior hi ha dos grans parts en aquests projecte: la 

part web i la part de la captura de les imatges en background. La part web 

consisteix en les diverses visualitzacions de les planes web per mitjà del 

cercador. L’usuari fa una cerca i es retornen unes certes url’s de resposta, que 

per mitjà d’un procés s’accedeix a la base de dades i es retornen el paths de 

les imatges corresponents. D’aquesta manera l’usuari veurà imatges com a 

resultats de la cerca. 

Per altra banda hi ha la part 

de la captura de les imatges 

en background. Inicialment 

s’extreu de la eina analítica 

les dades necessàries per 

obtenir les 6000 url’s més 

visitades. Posteriorment es 

construeix un xml que 

s’envia al GSA per mitjà d’un 

webservice per indexar les 

url’s i que aquestes es 

Figura 35 - Esquema general del projecte 
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puguin cercar. Tanmateix el llistat de url’s més populars és enviat a un procés 

de captura d’ on s’obtindran 6000 imatges de les planes web.  Tot això està 

controlat per mitjà d’ un procés J2EE que es detallarà a fons més endavant. 

3. Presa de decisions 
 

En aquest punt es parlaran de les diverses decisions en diversos temes que 

s’han anat prenent. Es començarà parlant de com es capturen les imatges, els 

estudis que s’han fet, les solucions proposades i les conclusions extretes. 

Posteriorment es detallarà i justificarà el marc de treball i tecnologies utilitzades 

al projecte. També es parlarà sobre el impacte que ha causat la solució 

escollida de captura en diversos aspectes. Per últim és detallarà qui és 

l’encarregat de capturar les imatges de forma periòdica que posteriorment 

seran visualitzades al cercador. Cal destacar que totes les decisions van 

acompanyades d’un estudi i d’un raonament amb la justificació corresponent de 

la decisió que s’ha pres. 

3.1. Com capturar les imatges? 

 

3.1.1.  Característiques de les dades a capturar 

 

 

Característiques de les dades 

Mida de les dades 6000 imatges 

Mida de les imatges 1024x768  (100Kb -500Kb) 

 
Mida de visualització desitjada 

Amplada 180 píxels 

Alçada 130 píxels 

Periodicitat de captura de les dades Setmanal / Quinzenal 
 

Taula 2 - Característiques de les dades a capturar 
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S’ha cregut oportú el fet de detallar les característiques de les dades a 

capturar, ja que aquestes incideixen de manera directa sobre alguns aspectes 

a tenir en compte, com ara, la mida que s’haurà de reservar a la base de dades 

depèn directament del nombre de imatges a capturar i la seva mida en Kb. 

Tanmateix, la periodicitat és un factor també a tenir en compte, ja que no es 

tracta de la mateixa manera un procés que s’executa cada dia a un que es da 

de forma setmanal/quinzenal. 

3.1.2.  Serveis de captura 
 

En aquest punt es parla de les diverses solucions que es van estudiar per 

poder obtenir les captures de les planes web. S’explicaran les diverses 

característiques de cada eina i el perquè no va ser escollida.  

3.1.2.1. Serveis web 
 

La primera solució que se’ns va ocórrer va ser demanar a un servei extern que 

ens facilités la informació de la realització de les captures. La majoria dels 

serveis que explicarem a continuació cal estar registrat i tenir un compte per fer 

ús del servei. També cal destacar que amb el servei gratuït es tenen un nombre 

limitat de captures, limitació de la qualitat de les dades... i a més quan fas una 

captura apareix amb una watermark. Aquesta marca es simplement el logotip 

de l’entitat de forma transparent en mig de la captura web. Un altre problema 

que ens vam trobar va ser l’ alt temps de resposta que donaven alguns dels 

serveis per servir la imatge resultant. I també no ens agradava dependre d’ un 

procés extern i que no es pogués controlar els errors durant el procés de 

captura. Una de les solucions va ser fer una llista dels diversos serveis i si es 

produïa un error de timeout perquè el servei no responia doncs enviar la petició 
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al següent servei, però no era una solució molt recomanable, ja que s’obtenien 

les imatges de diversos serveis externs i a més el pes de la nostra aplicació 

depenia directament d’ un servei que no es sabia ni qui havia desenvolupat. 

Ara bé tot el que s’ ha comentat anteriorment era quan el servei era gratuït, un 

cop es passa a ser usuari premium amb una quota periòdica totes les 

condicions canvien, a nivell de personalització de la captura.  

Tanmateix alguns problemes greus que ens vam trobar en els diversos serveis 

web van ser els següents: 

- L’entitat té molts dominis amb www10, www20 irreconeixibles per alguns 

serveis web. La solució ofertada per alguns d’ aquests serveis era 

eliminar el “10” i el “20” i fer la captura de la url, és a dir, que en el cas de 

que volguessim fer una captura de la direcció web  

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio,  es capturaria la següent 

http://www.gencat.cat/portal/site/Educacio. Això el que comporta és que 

moltes vegades es capturaven direccions inexistents. Que els serveis no 

capturessin bé aquestes url’s era un greu problema, ja que, de les 6000 

url’s, 332 eren del tipus www10 (5,53%) i 2252 eren del tipus www20 

(37,53%). Per tant s’està parlant de un 43,06% de les dades que és 

gairebé la meitat del volum de les dades, és a dir, que és un factor 

important a tenir en compte.    

- Alguns serveis feien la captura de la pàgina web complerta, és a dir que 

si la pàgina tenia scroll, capturava per complert la pàgina web, cosa que 

no interessava, ja que després hauríem de retallar la imatge i guardar-la 

de nou. Això augmentaria exponencialment el temps del procés de 

captura de les 6000 url’s.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
http://www.gencat.cat/portal/site/Educacio
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- Hi havien serveis que tenien caches molts grans que guardaven les 

ultimes X captures realitzades pels usuaris, si la teva petició ja l’havia fet 

algun usuari i estava en caché, la resposta a la teva petició es mostrava 

gairebé de forma instantània, en canvi si ningú ho havia fet es posava en 

cua i el temps de resposta era realment alt.  

- Hi havia alguns serveis que funcionaven bé però tenien una filosofia 

diferent, es pagava únicament per visualització, és a dir les imatges no 

visualitzades en el cercador no serien abonades. Aquesta solució era 

completament inviable degut a que el major pes d’ un cercador visual 

són les imatges, per tant, es va descartar la proposta.  

 

Per últim, es mostra una taula amb tots els serveis webs que van ser estudiats i 

posteriorment descartats i una petita descripció amb les característiques i 

problemes que es van anar trobant: 
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Nom del servei Url Descripció /Problemàtica trobada 

Webthumb http://webthumb.bluga.net/h
ome 

o Un cop registrat tens 100 crèdits gratis (1 crèdit/captura) 
o Recàrrec d’algun crèdit per característiques addicionals 
o Captures personalitzades. 
o Sortides en format PNG (Cost 1 crèdit) 
o L’alçada del explorador pot ser més gran que 1024  
o Efectes diversos en la captura 

 Excepte si són de 800px per 600px 
o  Recarregar crèdits -> 1$ = 1000 crèdits. 
o  JAVA API -> http://jwebthumb.sourceforge.net/ 
o  Clients : http://webthumb.bluga.net/stats 

 

Pageglipmse http://www.pageglimpse.com
/ 

o Servei HTTP GET o petició POST 

o És necessari l’ús d’una clau de desenvolupador per a fer captures 

 DEVKEY -> 0d7ac8232dc301a6baacdaf623230aa6 (s’obté al registrar-te) 
o Mida de captura es passa en la crida HTTP com a paràmetre (small, medium, large) 
o Requereix que la url a capturar comenci per http:// o https:// 
o Problema: No captura www10 (332 resultats), www20 (2252 resultats),  
o   CLIENTS:  

ShareThis- Xarxa social de marcadors 
AdBrite- Empresa publicitària semblant a AdSense de Google 
Siri- Assistent personal mentre estàs en moviment  
Adjix- Generador de links mes curts 
BBC- Noticies 
Yahoo 

 
Exemple:  
http://images.pageglimpse.com/v1/thumbnails?url=http://www.gencat.cat/&size=large&devkey=0d7ac8232dc301a
6baacdaf623230aa6 

 

Shrinktheweb http://www.shrinktheweb.co
m/es/ 

o Els www10 i els www20. Elimina el “10” i “20” i captura la pàgina general del domini. 

 
Exemple: 
http://images.shrinktheweb.com/xino.php?stwembed=1&stwaccesskeyid=fc85f18d6424001&stwsize=x

http://webthumb.bluga.net/home
http://webthumb.bluga.net/home
http://jwebthumb.sourceforge.net/
http://webthumb.bluga.net/stats
http://www.pageglimpse.com/
http://www.pageglimpse.com/
http://images.pageglimpse.com/v1/thumbnails?url=http://www.gencat.cat/&size=large&devkey=0d7ac8232dc301a6baacdaf623230aa6
http://images.pageglimpse.com/v1/thumbnails?url=http://www.gencat.cat/&size=large&devkey=0d7ac8232dc301a6baacdaf623230aa6
http://www.shrinktheweb.com/es/
http://www.shrinktheweb.com/es/
http://images.shrinktheweb.com/xino.php?stwembed=1&stwaccesskeyid=fc85f18d6424001&stwsize=xlg&stwurl=http://www.gencat.cat/
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lg&stwurl=http://www.gencat.cat/ 
 
Exemples erronis: 
http://images.shrinktheweb.com/xino.php?stwembed=1&stwaccesskeyid=fc85f18d6424001&stwsize=x
lg&stwurl=http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/ 

 

Websnapr http://www.websnapr.com/es
/ 

o És gratuït, però amb marques d’aigua (watermarks) a la captura. 

o Els serveis bàsics de websnapr són gratuïts fins a 10.000 impressions de captures al mes. 

o Problema: Una vegada feta la petició, si ningú abans havia fet una petició d’aquella pàgina 

apareixerà una captura temporal que posarà “Thumbnail is in queue”. Un cop han passat uns segons 
es va recarregant la pàgina i ja tindràs la captura creada. 

o Servei Gratuït -> Imatges amb l’eslògan "powered by websnapr" 
 
Exemple:  
http://images.websnapr.com/?size=S&key=5sa7Dojc44wN&url=http://www.gencat.cat 
 
o També hi ha un servei de primera qualitat per a captures personalitzades a partir de 45$ per 

500.000 entregues al mes. 

 

Webshot http://www.webshot.in/ És gratuït 
o   Es genera publicitat a la captura.       
o   Requereix javascript 

-  <script type="text/javascript" src="http://webshot.in/thumbshot/getshot.php?url=http://www.shrunktheweb.com&size=L"></script> 

 

Amazon http://aws.amazon.com/ast/ o   Paga únicament pel que fas servir. No hi ha quota mínima i sense cost de posada en marxa. 

 0,0002 dòlars / miniatura servida (és a dir, 0,20 dòlars per cada 1.000 imatges en miniatura).  
 Sense càrrec si la miniatura no existeix. 

 Actualment està fora de servei perquè ha arribat a un màxim de usuaris.  
 “The Alexa Site Thumbnail web service has been deprecated and is no longer 

available for new subscriptions.” 

 

Thumbalizr http://www.thumbalizr.com/ o   És una beta 
o   La API és molt lenta 

 

http://images.shrinktheweb.com/xino.php?stwembed=1&stwaccesskeyid=fc85f18d6424001&stwsize=xlg&stwurl=http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/
http://images.shrinktheweb.com/xino.php?stwembed=1&stwaccesskeyid=fc85f18d6424001&stwsize=xlg&stwurl=http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/
http://www.websnapr.com/es/
http://www.websnapr.com/es/
http://images.websnapr.com/?size=S&key=5sa7Dojc44wN&url=http://www.gencat.cat
http://www.webshot.in/
https://docs.google.com/document/d/1CgdluUOawPqpYnrX0VAneZHAp5GqPED4MmxZo3jx5hE/edit?hl=en
http://aws.amazon.com/ast/
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Per tant de les possibles solucions en el marc dels serveis web la més interessant seria el webservice ofert per webthumbs. Aquest 

és un webservice que genera les captures de forma real a diferents mides i dimensions tal i com podem veure en la informació del 

la seva pàgina web. Tal i com ells expliciten a la seva web amb gràfics i % es pot observar que aquestes captures tenen un alt cost 

temporal. Però tot i així si s’haguessin de fer la captura de 6000 url’s seria un procés realment costos perquè estaríem parlant de 

entre 30 i 60 segons per captura, és a dir, que si agafem com a temps de captura per imatge 40 segons el procés complert tardaria 

al voltant de 66,6 hores , és a dir, gairebé 3 dies. 

Sitethumbshot http://www.sitethumbshot.co
m/ 

 

o   Està fet perquè mostri els links d’ una web en concret. 

Kwout http://kwout.com/ 

 
o   És fa la captura i desprès la retalles com vols. 

Webshotspro http://www.webshotspro.com 

 
o   Es paga per HIT, és a dir, per visualització. 

-          NO INTERESSA. 

Thumboo http://www.thumboo.com/ 
 

o   Genera un PHP per posar-lo a la teva pàgina. 

Scrnshots http://www.scrnshots.com/ 

 
o   És  una xarxa social on la gent pot compartir diverses captures de pantalla. 

Taula 3 - Serveis Web per a realitzar captures 

http://www.sitethumbshot.com/
http://www.sitethumbshot.com/
http://kwout.com/
http://www.webshotspro.com/
http://www.thumboo.com/
http://www.scrnshots.com/
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3.1.2.2. Programes 

 

- ACA Capture Pro 

ACA Capture Pro és una eficaç eina de captura de pantalla amb la qual pots 

capturar des dels elements més bàsics (pantalla completa, àrees determinades, 

finestres, etc.) Fins a elements avançats com ara àudio, vídeo o animacions 

Flash. 

 

El programa compta amb totes les utilitats necessàries per capturar més imatges 

de DirectX, Direct3D o altres (que solen donar problemes per ser capturades), 

extreure icones de fitxers o fins i tot realitzar captures de pàgines web completes, 

amb "scroll" de dalt a baix. 

 

Cadascuna de les opcions compta amb el seu corresponent combinació de tecles 

i opcions de configuració. Les captures realitzades es guarden en carpetes 

separades que pots visualitzar des de la pròpia interfície d'ACA Capture Pro. Per 

tant arribem a la conclusió de que és un programa senzill i molt útil si es vol 

realitzar una captura puntual d’una web. 

   Problemes 

- Cal tenir el navegador obert al 

servidor. 

- Es realitza la captura de forma 

manual, és a dir, que l’inici del 

programa es realitza de forma 

Figura 36 - Software de captura ACA Capture Pro 
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manual o caldria fer un altre script que fos capaç de moure el ratolí pel navegador 

fins l’ inici del programa i posteriorment al botó d’ executar la captura. També ens 

trobaríem el problema de que no es pot automatitzar el fet de que capturi una url 

en concret simplement captura el que té a la pantalla en aquell moment. Això faria 

que haguéssim de fer un altre script que obrís el navegador i fes un bucle i que 

anés introduint les URL i les carregués perquè el programa fos capaç de capturar 

les coses correctament. Aquest fet comporta treball extra. 

 

- iMacros - https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3863/ 

iMacros va ser dissenyat per automatitzar les tasques més repetitives a 

la web, com ara, visitar els mateixos llocs cada dia, completar 

formularis, i haver de recordar contrasenyes, 

descarregar informació d'altres llocs, investigar 

la Web (extreure informació de diversos llocs)... 

Es una bona opció per automatitzar el tema de 

la captura de les planes web. 

 

Problemes  

- Nou llenguatge difícil d’entendre per si mateix i complex. 

- Cal tenir el navegador obert al servidor. 

- Es realitza la captura de forma manual, és a dir, que l’ inici del programa es 

realitza de forma manual o caldria fer un altre script que fos capaç de moure el 

ratolí pel navegador fins l’ inici del programa i posteriorment al botó d’ executar la 

macro correcta.  

Figura 37 - Software de captura IMacros 
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- ScreenGrab - https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1146/ 

Screengrab és una extensió per al navegador Mozilla 

Firefox amb la que pots fer captures de pantalla. Aquest 

programa permet capturar la pàgina web que estiguis 

visualitzant en aquell moment de forma completa, és a 

dir, des de dalt del tot fins a baix de tot, encara que no 

puguis veure el document complet en el teu monitor. El 

resultat es guarda en format PNG en el directori que 

triïs. 

 

Problemes 

- Cal tenir el navegador obert al servidor. 

- Es realitza la captura de forma manual, això comporta un problema per la tasca 

d’automatització. 

 

- Scrender 

Scrender és una biblioteca Java  que realitza una captura de pantalla de les 

planes web.  Cal destacar que únicament captura la aparença del lloc web tal i 

com l’està mostrant el sistema operatiu amb el seu navegador.  

Inclús captura les web de forma completa amb l’ scroll. Això ho fa realitzant 

diverses captures i posteriorment ajuntant-les. Això podria fer que tinguéssim una 

nova forma de mostrar les webs en format “web completa”. 

Al tenir més informació de la necessària ens dona moltes possibilitats. Per tant la 

solució es retallar amb la resolució desitjada i obtenim el resultat esperat. 

Figura 38 - Software de captura 
ScreenGrab 
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Figura 39 - Software de captura Scrender 

 

- WebShot - http://www.websitescreenshots.com 

Probablement un dels millors programes de captura estudiats fins ara. Webshot 

ens permet prendre captures de pantalla de pàgines web i guardar com a imatges 

de mida completa o miniatures. Les captures de pantalla poden ser en diversos 

formats: JPG, GIF, PNG o BMP. 

L'edició de servidor d' Webshot ve amb un fitxer DLL que li permetrà integrar la 

tecnologia Webshot en les seves pròpies aplicacions. El bacht mode és un dels 

punts en el que ens vam interessar més degut a que això feia totalment 

automatitzable el procés de captura afegint una llista immensa de paràmetres de 

configuració i personalització de la captura de imatge. Aquests paràmetres es 

detallaran més endavant. 

En la versió gratuïta les captures en color s’han de fer per mitjà del software i hi 

ha moltes opcions bloquejades, com per exemple quan es llença el procés amb 

bacht mode les captures son en blanc i negre. 

http://www.websitescreenshots.com/
http://www.websitescreenshots.com/


   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      52  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

Com es pot observar aquest programa és dels més cars que s’han comentat fins 

ara, però també és el més complert en base a les característiques que s’han 

explicat anteriorment, ja que s’adapta perfectament a les nostres necessitats. A 

més al disposar d’una llicència vitalícia aquest software podria ser utilitzat en un 

futur per qualsevol altre projecte. 

Cost 

Existeixen 3 versions: 

- Versió gratuïta  - Gratuïta - Sense llicencia 
- Versió Personal Edition - 55$  - Llicència vitalícia 
- Versió Server Edition   - 110$  - Llicència vitalícia 

Per poder observar les diferències entre les versions de forma 
detallada, es pot observar en:  

http://www.websitescreenshots.com/Purchase.aspx 

Requisits 

o Operating System: Microsoft Windows XP 
o Browser: Internet Explorer 7 or higher 
o Memory: 1GB 
o Gran qualitat de captura 

 

- WebKutAir 

o Es necessari la instal·lació de AdobeAir  http://get.adobe.com/es/air/ 

o S’han d’introduir els arxius un a un, no hi ha l’opció d’introduir una 

llista. Poc automatitzable 

o Limitació Flash, PDF. 

 

 

http://get.adobe.com/es/air/
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- SnagIt  

Un bon programa per a la captura de pantalla, amb diverses opcions que es 

puguin necessitar. S'integra amb Firefox, pot reemplaçar la funció d'impressió 

estàndard de Windows de la pantalla, i li permet crear perfils per a diferents tipus 

d'ús. Cost de 39,95 dòlars, però es pot provar una versió de prova abans de 

comprar. Recull bones e interessants característiques de captura, però es poc 

automatitzable. 

 

- FastStone Capture  

Aquest programa realitza captures de pantalla de la finestra activa, pantalla 

completa, o l'àrea seleccionada. Molt limitat. A més ha d’existir interacció amb 

l’usuari i no es podria automatitzar el procés. 

o Programa de captura de alta qualitat però s’ha de fer tot manualment 

i poc automatitzable. 

 

- I4X Screencatcher  

Aquest programa realitza captures de pantalla de la finestra activa, pantalla 

completa, o l' àrea seleccionada. A més ha d’existir interacció amb l’usuari i no es 

podria automatitzar el procés. Té característiques semblants a FastStone Capture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techsmith.com/screen-capture.asp
http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Capture/IX-Screencatcher.shtml
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3.1.2.3. Altres 

3.1.2.3.1. HTML + Renderitzador 

 

Inicialment  és va pensar en aquesta opció, ja que semblava la més senzilla 

gràcies a les llibreries commons-httpclient.jar, commons-logging.jar i commons-

codec.jar es podia extreure el codi HTML donada una URL i ho guardava en un 

String. Cal destacar que també guardava el Javascript i el CSS.  

- Problema  

Un cop generat el String calia pintar-lo per això és necessari un renderitzador que 

és precisament el que fan els navegadors web. Implementar un renderitzador és 

un procés costosíssim. Per tant es va optar per un altre solució, ja que nomes 

amb el HTML no pots reproduir com queda la pàgina, necessites les imatges, els 

css... i precisament tot això (baixar-se els elements i renderitzar-los) és el que fa 

el navegador llavors el que s’hauria de fer és utilitzar d'alguna forma el navegador 

o algun element del navegador (el que pinta la pàgina)  per cridar-lo i obtenir una 

imatge de la pàgina  per exemple: el renderitzador d’ HTML del Firefox es diu 

GECKO,  el de safari es diu WEBKIT... segurament amb tots aquests es podria 

haver arribat a obtenir un JPG, però tenen llibreries natives del navegador i es va 

descartar la solució perquè això significava que s’hauria de tenir el navegador 

instal·lat al servidor.  

3.1.2.3.2. Solució J2EE 

 

Un altre possible solució va ser utilitzar els recursos gràfics proporcionats per les 

llibreries J2EE, encara que la veritat és que són molt limitats. La idea era 

semblant a la anterior, un cop obtingut el codi HTML enviar-lo a un element de la 
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llibreria gràfica de Java i aprofitar aquestes avantatges per pintar la pàgina web. 

El que no sabíem era que aquestes llibreries eren tan limitades. Ens vam trobar 

amb el problema que els JEditor, concretament els JEditorPaned, pintaven les 

pàgines web a mitges, ja que únicament suporten HTML 3.2 , CSS1 de vegades i 

no suporten Javascript. Actualment una pàgina web feta amb HTML 3.2 sense 

arxius de estils i sense Javascript difícilment es podria dir pàgina web , ja que 

aquests tres elements són indispensables per una pàgina web.  A continuació 

podem veure una sèrie de captures. La imatge de l’esquerra és com captura amb 

les llibreries gràfiques de Java una url de l’entitat i la imatge de la dreta es com 

hauria de ser la captura en realitat.  

 

 

Un altre solució que es relacionava amb el món de Java, era el JTidy amb el The 

Flying Saucer Project. Aquests són 2 projectes OpenSource que el que fan és 

transformar el codi HTML a XHTML i posteriorment fer el renderitzat de l’imatge. 

El JTidy és l’encarregat de transformar el HTML a XHTML mentre que el The 

flying Saucer Project és el que renderitza el codi XHTML per obtenir les imatges. 

Aquesta solució era molt bona sempre i quan totes les pàgines estiguessin 

correctament construïdes i de manera molt estricta, ja que sinó el projecte 

Figura 40 -Captura errònia amb una solució J2EE i com hauria de ser la captura correcta 
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presentava la renderització d’una imatge en negre o bé la pagina sense 

Javascript, o bé la captura incomplerta...  Per tant al ser tant restrictiva la 

transformació del HTML al XHTML es va pensar en desestimar la solució i buscar 

alguna cosa més adient. També es va intentar únicament utilitzar el JTidy per 

transformar el HTML a XHTML i desprès muntar-ho amb les llibreries gràfiques de 

Java (Jeditor Paned) però al ser tant restrictiu els resultats no van ser bons. A 

continuació podem veure una sèrie de captures. La imatge de l’esquerra és com 

captura JTidy+The Saucer Project i la imatge de la dreta és com hauria de ser la 

captura en realitat. 

 

Figura 41 - Captura errònia amb un altre solució J2EE i com hauria de ser la captura correcta 
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3.1.3.   Conclusions i decisió final 
 

Un cop fet tot aquest estudi complert vam decidir que la millor solució era 

Scrender, inclús es va fer un petit estudi temporal amb 10 proves per tenir una 

aproximació sobre el que tardaria el procés de captura. Aquest petit estudi es pot 

veure a continuació: 

 

- Estudi temporal de la captura de Scrender: 

S’han realitzat 10 proves de 1 captura d’una imatge per determinar el temps mig 

que tardaria en capturar una imatge. 

 

SCRENDER 

 Prova Temps(s) 
1 9,6 
2 10 
3 10,2 
4 9,3 
5 9,7 
6 9,2 
7 9,4 
8 9,1 
9 10,2 

10 9,8 
Taula 4 - Taula de proves temporals Scrender 

El temps mitjà de captura és de 9,65s per captura. Per tant, si aquest procés es 

realitzés per a les 6000 url’s més visitades pels usuaris de gencat tardaria el 

següent: 

Temps total de captura = 6000 · Temps mitjà de captura = 

6000 · 9.65 = 57900s = 16,08 hores 

Tal i com es pot observar és un procés costós en l’àmbit temporal. Però també cal 

destacar que l’actualització de les imatges no té sentit fer-les de manera diària 

degut a que les 6000 pàgines més visitades en l’entorn de la generalitat no seran 

 

Gràfic 1 - Temps de captura de proves temporals de Scrender 
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actualitzades de manera diària a no ser que sigui alguna cosa de manera puntual. 

Per tant s’ha arribat a la conclusió que l’actualització es podria fer 1 cop per 

setmana o bé un cop quinzenalment i a poder ser el cap de setmana. 

Un cop fet tot això es va deixar passar per alt un tema realment important que era 

les limitacions arquitectòniques del servidor on s’ubicaria l’aplicació real. Aquest 

era un servidor Linux ubicat físicament a T-Systems, on hi ha una sèrie de 

protocols per pujar qualsevol aplicació al servidor. Per tant perquè funcionés el 

programa Scrender era necessari que un navegador web estigués instal·lat en el 

servidor i això encara que sembli una tasca senzilla, era un canvi molt gran per T-

Systems, únicament acceptat en cassos extrems i després d’unes dures 

negociacions, ja que s’estava utilitzant una metodologia per instal·lar aplicacions 

al servidor que funcionava correctament i era fiable.  

Aquest canvi inesperat va fer que la arquitectura del procés en background 

canvies de manera radical i per tant tot es va haver de tornar a fer un altre estudi 

per determinar la solució més viable davant el problema que havia sorgit. 

Es va determinar que la solució més fiable era la de fer una inversió econòmica en 

un programa que es pogués llençar per batch/consola de manera que així 

podríem generar una aplicació i fer control d’errors.  

L’aplicació que recollia més paràmetres de configuració, suportava inici d’aplicació 

per batch i econòmicament era de les més assequibles va ser Webshot. 

L’únic inconvenient va ser que el software era per Windows i l’aplicació real havia 

d’estar ubicada a al servidor de T-Systems. Per tant, en aquest moment va 

aparèixer una arquitectura partida en Linux i Windows, amb control de processos 

per mitjà de schedulers i fitxers de configuració. La idea és que en el servidor 
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Linux existeixin 2 jobs, un encarregat de capturar la llista de URLS i l’altre de 

inserir la informació necessària a la base de dades. Un cop acabat el procés de 

l’obtenció de la llista de URL’s es guardava en un fitxer i aquest es puja per sftp al 

apache gencat perquè sigui visible des de el servidor Windows, el servidor 

Windows amb una tasca programada de Windows llençarà el procés de forma 

periòdica connectant-se al apache gencat i obtenint la llista url per http 

comprovant que tot s’ha realitzat correctament llençarà el webshots i es faran les 

captures corresponents. Un cop fet això des del servidor de Windows es farà un 

sftp de totes les imatges cap al apache de gencat, per tal de que les imatges 

siguin públiques i el servidor de Linux sigui capaç de trobar les URL’s per inserir-

les a la base de dades. Un cop fet això des de el servidor Linux es llençarà el 

procés de BBDD que serà l’encarregat de introduir la informació necessària a la 

base de dades perquè pugui ser utilitzada pel cercador visual.    

Tots aquests canvis van influir de forma directa en el projecte de forma: 

- Temporal – Degut a que tot el treball realitzat fins aquest moment de testeig 

i utilització de Scrender no va servir per res i es va haver de a fer un altre 

estudi per tal de determinar la solució més adient. 

- Econòmica – Perquè es va haver de comprar un software amb llicència 

vitalícia. 

- Arquitectònica – Perquè va aparèixer una arquitectura partida degut a la 

nova solució 

Es detallaran a fons els canvis que van suposar escollir com a millor solució el 

programa webshots més endavant.   
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3.1.3.1. Webshot 

 

Cal destacar que es va obtenir el 

programa webshot degut a que era 

la solució més adient a tots els 

problemes que van sorgir.  

Tanmateix la llicència que es va 

contractar era la Server Edition. A 

continuació podem veure 3 imatges, 

la primera són les opcions que 

permet el programa quan es llença per 

batch amb la llicència gratuïta, la segona 

imatge amb la Personal Edition juntament 

amb les funcionalitats de la edició gratuïta i 

la tercera imatge la Server Edition 

juntament amb les funcionalitats de les 

edicions anteriors. 

Tal i com es pot observar el programa té 

opcions molt interessants com ara l’ 

utilització de threads a l’hora de la captura, 

cosa que va fer que el procés de captura 

disminuís de forma exponencial. Es podrà 

observar de forma detallada aquesta 

Figura 43- Característiques Webshot 

Figura 42 - Característiques Webshot II 
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disminució de temps en un estudi que es presentarà més endavant. 

Un altre funcionalitat interessant és que es poden capturar les imatges en 

diferents formats (jpg,jpeg,bmp...), es pot introduir com a paràmetre una llista de 

peticions, pots fer que cada pàgina esperi un cert temps perquè estigui carregada 

sencera,pots posar watermarks amb un logotip personalitzat, és capaç de 

capturar flash i Javascript si està carregat en el moment de la captura, pots 

capturar el codi HTML (interessants per a futures funcionalitats), es pot determinar 

la mida de la captura, la qualitat de la captura... entre moltes d’altres opcions que 

van fer que fos aquesta l’ opció escollida. 

També tots aquests paràmetres es podien configurar per mitjà d’un xml amb uns 

tags en concret i llençar el programa. Es pot veure tot de forma detallada en la 

següent direcció web: 

 http://www.websitescreenshots.com/Usage.aspx 

 

Figura 44 - Esquema general de la funcionalitat Webshot 
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3.2. Com s’ha decidit el marc de treball pel desenvolupament del cercador? 

 

3.2.1. Spring  

 

Spring és un framework open source que proporciona un marc de treball pel 

desenvolupament d’aplicacions J2EE. El framework està basat en la lògica de 

Javabeans i arxius xml per a la configuració d’aquest. Tanmateix té suport de 

molts mòduls que s’integren amb el framework per tal de donar un ventall de 

serveis al desenvolupador. Es va triar el framework Spring, perquè actualment és 

una tecnologia molt puntera i que s’està utilitzant cada cop més. Spring és un dels 

frameworks mes utilitzat en aplicacions J2EE. També s'integra amb la majoria de 

api's i frameworks més coneguts: hibernate, toplink, jpa, struts, quartz, ... A més 

utilitza mòduls molts importants, com el Spring Core o Spring MVC. 

 

Figura 45 - Mòduls de Spring 
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El diagrama anterior mostra els mòduls que disposa Spring. En el seu nucli Core 

es troba el BeanFactory, contenidor fonamental del framework. Tanmateix els 

diversos mòduls que podem veure en el esquema de Spring són els següents: 

AOP – Aquest mòdul permet programar els objectes orientats a aspectes. 

Més endavant es s’explicaran alguns exemples. 

DAO – Aquest mòdul genera una capa d’abstracció sobre el JDBC i 

abstrau el codi d’accés a dades de una manera neta i senzilla. 

ORM – Mòdul que permet la integració de mapeig objecte-relacional 

incloent JPA, JDO, Hibernate e iBatis. 

JEE – Mòdul que permet la integració d’aplicacions Java entre d’altres 

serveis. 

Web – Mòdul que aporta classes especials orientades al desenvolupament 

web. 

Un cop s’han vist els diversos mòduls que existeixen a Spring i s’ha fet una 

introducció de forma general a la tecnologia es creu oportú explicar una mica les 

diverses capes que intervenen en l’aplicació i el recorregut que fan les dades per 

aquestes.  

Inicialment es definiran diversos conceptes per tal de que el lector entengui 

correctament el recorregut de les dades. A continuació podem veure una taula 

explicativa: 
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Concepte Definició 

ApplicationContext.xml És un xml de configuració de Spring que conté el bean 
factory. Aquí es defineixen tots els beans (en el context 
de Spring es un objecte creat i utilitzat pel contenidor, ja 
que en context J2EE és una classe que compleix una 
sèrie de normes i restriccions) que fan referència DAO, 
BO, propietats de hibernate, fitxers de configuració en 
funció de l’entorn de treball...  

Dispatcher-sevlet.xml És un arxiu xml que és un servlet. Aquest és 
l’encarregat de interceptar totes les peticions realitzades 
per l’usuari. Aquí definirem totes les navegabilitats de 
l’aplicació. Es podrà definir una configuració específica 
per les terminacions. En el nostre cas tot el que acabi 
en .jsp s’anirà a buscar a WEB-INF/jsp/.  

Presentació És la capa visual de l’aplicació. 

Controller És l’encarregat d’enviar informació introduïda per l’ 
usuari als bussines objects (BO) perquè facin el negoci i 
de rebre una resposta d’aquests per mostrar-la en la 
capa de presentació.  

BO És l’encarregat de fer la negociació de les dades 
demanant-les als DAO i enviant-les als Controllers. 

DAO DAO GSA Un DAO (Data Access Object ) és l’encarregat d’ 
accedir a les dades. En el cas de la nostra aplicació el 
DAO GSA és l’encarregat de fer la petició al GSA del 
cercador Gencat i obtenir un XML amb els resultats 
obtinguts de la cerca.   

DAO Registre Un DAO (Data Access Object ) és l’encarregat d’ 
accedir a les dades. En el cas de la nostra aplicació el 
DAO Registre utilitza les dades obtingudes del DAO 
GSA utilitzant el link per accedir a la base de dades i 
obtenir el path de la imatge capturada i que sigui 
enviada al BO posteriorment al Controller i 
posteriorment sigui mostrada a presentació. 

POJO És un objecte Java que només conté getters i setters. 
Serveix per enviar informació entre capes, normalment 
s’utilitza perquè aquesta no hagi de passar per totes les 
capes. Per exemple un POJO de presentació que no 
hagi de passar per DAO BO  Controller  
Presentació 

Taula 5- Conceptes que intervenen en el flux de dades amb Spring 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_Java


3.2.1.1. Descripció general de la tecnologia 

3.2.1.1.1. Diagrama de flux de dades 
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L’usuari fa una petició al 

cercador visual 

El dispatcher és l’encarregat de 

redireccionar seleccionar el 

controlador adequat en funció 

del petició de l’usuari 

Ara el dispatcher és 

l’encarregat de redireccionar la 

informació cap al jsp 

corresponent de presentació. 

   Spring MVC Negoci 

El applicationContext defineix 

tots els beans que necessitarà 

i llença el dispatcher. Un 

aspecte molt important de 

Spring es que ell crea tots els 

objectes i no altres classes, 

per això pot controlar-los 

sense problemes. 

Esquema 1 – Esquema de flux de dades 

 

Envia la petició al BO Envia la petició al DAO 

El DAO accedeix al contenidor de 

dades 
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3.2.1.1.2. Perquè s’ha escollit aquesta tecnologia? 

 

A continuació s’explicarà perquè s’ha escollit Spring Framework com a marc de 

treball en diversos punts de vista de forma detallada.  

Arquitectura   

Aquest framework conté molts mòduls, però la veritat es creu que els més 

importants són els següents: 

- Spring Core 

- Utilitza el patró IoC (Inversió de Control), que permet una millor 

separació entre la lògica de negoci i la implementació, és a dir que 

no es creen dependències. Així si es vol canviar alguna cosa de la 

implementació la lògica seguirà funcionant de la mateixa manera i 

únicament haurem de canviar els XML de configuració de Spring. 

- Utilitza AOP (Programació orientada a aspectes) que permet 

separar funcionalitats de suport de la funcionalitat primària. En el 

nostre projecte no s’utilitza, però pot ser avantatge depèn de com es 

defineixin els diversos aspectes del projecte. Un exemple seria afegir 

una funcionalitat sense que estigui directament a la classe, com ara 

que tots els sets escriguin logs amb el seu valor actualitzat. Això es 

faria per mitjà de un xml de spring. 

 

 



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      67  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

- Spring MVC 

- Utilitza el patró MVC (Model-Vista Controlador) que permet una 

millor separació de capes de presentació 

Integració 

- Spring s'integra amb la majoria de api's i frameworks més coneguts: 

hibernate, toplink, jpa, struts, quartz, ... 

- Molt bona gestió de transaccionalitat. 

Consolidació 

- Spring és un dels frameworks més utilitzat en aplicacions J2EE, això 

ofereix un conjunt d'avantatges: 

 - Hi ha molta documentació 

 - Està molt ben testejat, per tant té pocs errors 

 - S'ha convertit en un pseudo-standard en aplicacions J2EE 

 - És conegut per molta gent 

3.2.1.1.3. Avantatges i Inconvenients 

 

Avantatges  

Una de les principals avantatges que ofereix Spring és la possibilitat d’ integrar al 

framework altres eines existents o inclús uns altres frameworks amb la finalitat de 

obtenir els beneficis que el desenvolupador desitja. Per exemple, en el nostre 
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projecte Spring s’ha alineat amb el mòdul de Java Hibernate i amb el mòdul de les 

llibreries de quartz pel procés de captura en background. Per tant, podem dir que 

Spring intenta integrar-se amb altres tecnologies i no competir amb elles oferint a 

l’ usuari un marc de treball complert i configurable. 

Un altre aspecte molt important d’aquest framework és que els controladors 

tinguin una única classe, és a dir, amb una única funció a realitzar. Això es va 

pensar per estalviar feina al desenvolupador, ja que si una classe nomes fa una 

tasca serà molt més senzilla de provar i corregir en el cas que faci falta.  

Un altre aspecte positiu és que als JSPS que existeixen al projecte el codi queda 

molt més net i llegible que no pas si es fa per mitjà de JSP amb scriptlets pel mig. 

Tanmateix el fet de que el framework suportés JSTL, que és un molt bona pràctica 

en projectes web, ha fet que el codi quedés encara més net i ordenat. 

Gràcies al pluguin que tenia disponible per Eclipse ens ha estat molt més còmode 

treballar amb Spring framework, sinó probablement ens hagués dificultat més la 

feina.  

Inconvenients 

A l’inici del projecte es va fer una recerca d’ informació i un estudi de la tecnologia. 

Encara que hi hagués informació per la xarxa és difícil iniciar una aplicació des de 

zero, ja que és un model que mai s’ha vist amb noms diferents i que la majoria 

d’aspectes es controlen per fitxers de configuració per xml. 
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 Això de vegades comporta un gran inconvenient perquè s’han d’utilitzar masses 

fitxers xml plens de propietats que inicialment desconeixes i que són 

imprescindibles per configurar certs aspectes del framework.  

3.2.2. Java Hibernate 

 

És una eina de mapeig objecte-relacional per la plataforma Java que facilita el 

mapeig d’atributs entre una base de dades relacional i el model d’objectes d’una 

aplicació, per mitjà de arxius XML de configuració i propietats en els beans que 

ens permetran establir les diverses relacions. 

Actualment en una base de dades relacional el més còmode seria poder treballar 

directament amb objectes i no amb registres. Això és el que fa Hibernate utilitzant 

un motor de persistència que s’encarrega de traduir objectes i registres. Aquest 

ens permetrà guardar i esborrar objectes a la base de dades de manera molt 

senzilla. 

Per la utilització de Hibernate tindrem un arxiu anomenat hibernate.properties per 

la configuració i una sèrie de JavaBeans que són les classes a persistir en les que 

s’associarà cada camp a una columna de la base de dades. Tanmateix per fer el 

mapeig d’aquestes es realitzarà en un arxiu .xml de configuració. Tot això s’hauria 

de fer si el nostre marc de treball no tingués suport de Hibernate. Ara bé, si 

utilitzem Spring es pot configurar tot directament dins del applicationContext.xml, 

juntament un arxiu RepresentacioBBDD.hibernate.xml encarregat de fer el mapeig 

entre les columnes de base de dades i els atributs del objecte que s’està creant. 

Podem veure la configuració a continuació: 



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      70  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

- INFO_IMATGES.hibernate.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-
3.0.dtd"> 

<hibernate-mapping default-lazy="false" default-cascade="none"> 

       <class name="modelDB.INFO_IMATGES" table="INFO_IMATGES"> 

        <id name="id" type="int"> 

            <column name="ID" precision="10" scale="0" /> 

            <!-- <generator class="assigned" />--> 

        </id> 

        <property name="id_nom_fitxer" type="string"> 

            <column name="ID_NOM_FITXER" length="100" /> 

        </property>              

        <property name="id_url" type="string"> 

            <column name="ID_URL" /> 

        </property> 

        <property name="id_url_path_imatge" type="string"> 

            <column name="ID_URL_PATH_IMATGE" /> 

        </property> 

         <property name="contingut_url" type="string"> 

            <column name="CONTIGUT_URL" /> 

        </property>         

 </class> 

</hibernate-mapping> 

 

Tal i com podem observar es defineixen els següents mapeigs amb les 

característiques de les columnes de la base de dades corresponents: 

id – ID , id_nom_fitxer - ID_NOM_FITXER , id_url - ID_URL, id_url_path_imatge - ID_URL_PATH_IMATGE, 

contingut_url- CONTIGUT_URL 

- Configuració Hibernate en el ApplicationContext 

 <bean id="dataSource" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean"> 

   <property name="jndiName"> 

    <value>java:comp/env/jdbc/cercadorVisual</value>  

   </property> 

  </bean> 

 

 <bean id="hibernatePropertiesInside" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertiesFactoryBean"> 

  <property name="properties" > 

   <props> 

    <prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop> 

    <prop key="hibernate.jndi.class">${hibernate.jndi.class}</prop> 

    <prop key="hibernate.jndi.url">${hibernate.jndi.url}</prop> 

    <prop key="hibernate.current_session_context_class">${hibernate.current_session_context_class}</prop> 

    <prop key="connection.id">${hibernate.connection.id}</prop> 

    <prop key="hibernate.cglib.use_reflection_optimizer">${hibernate.cglib.use_reflection_optimizer}</prop> 

    <prop key="hibernate.cache.use_second_level_cache">${hibernate.cache.use_second_level_cache}</prop> 

    <prop key="show_sql">${hibernate.show_sql}</prop> 

    <prop key="format_sql">${hibernate.format_sql}</prop> 

    <prop key="hibernate.generate_statistics">${hibernate.generate_statistics}</prop> 

    <prop key="hibernate.connection.autocommit">${hibernate.connection.autocommit}</prop> 

    <prop key="hibernate.query.substitutions">${hibernate.query.substitutions}</prop> 

   </props> 

  </property> 

 </bean>  

 

 <!-- Session Factory --> 
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 <bean id="sessionFactoryInside" class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean"> 

  <property name="dataSource"> 

   <ref local="dataSource"/> 

  </property> 

  <property name="hibernateProperties"> 

   <ref local="hibernatePropertiesInside"/> 

  </property> 

  <!-- Mappings --> 

  <property name="mappingResources"> 

   <list> 

   <value>hibernate/INFO_IMATGES.hibernate.xml</value> 

   </list> 

  </property> 

 </bean> 

  

 <bean id="hibernateTemplateInside" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTemplate"> 

  <property name="sessionFactory"><ref local="sessionFactoryInside"/></property> 

 </bean> 

 

 <bean id="RegistreDAO" class="DAO.RegistreDAO"> 

  <property name="hibernateTemplate"><ref bean="hibernateTemplateInside"/></property>    

 </bean> 

 

Inicialment es pot observar que es crea un hibernateTemplateInside que cridarà al 

sessionFactoryInside . En aquest veiem que hi ha 3 grups de propertys (És 

mostraran amb diversos colors els diferents grups i a on fan referència): 

- La definició del DataSource - Es defineix el DataSource perquè el 

marc de treball sàpiga on ha d’anar a cercar la informació de la base de 

dades. Aquest DataSource serà creat i configurat al servidor 

d’aplicacions BEA Weblogic Server. 

 

- La definició de propietats de hibernate - Es defineixen diverses 

propietats pròpies de hibernate. Moltes d’elles es configuren en un 

.properties amb un fitxer de configuració. 

 

- La definició dels mapeigs de les columnes de base de dades - Es 

defineixen diversos mapeigs que s’han mostrat en el 

INFO_IMATGES.hibernate.xml. L’única tasca que es realitza aquí és 
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donar-li el path d’ on ha d’anar a cercar la informació. En el cas de 

l’exemple haurà d’accedir al package hibernate a l’arxiu 

INFO_IMATGES.hibernate.xml.  

Un cop configurat tot això, ja podem realitzar crides amb els DAOs (Data Acces 

Objecte)  del projecte.  En el nostre cas voldrem fer cerques per la taula per tal de 

veure si una url obtinguda a la cerca està a la base de dades per poder obtenir el 

path de la seva captura i així esser mostrada en el cercador visual. 

A continuació podem veure la funció encarregada de realitzar l’accés a base de 

dades per mitjà de hibernate: 

 public String getPath(String url) { 

  /* "SELECT * FROM INFO_IMATGES WHERE ID_URL='"+url+"'"; */ 

  DetachedCriteria criteria = DetachedCriteria.forClass(INFO_IMATGES.class).add(Property.forName("id_url").eq(url)); 

  List<INFO_IMATGES> list = getHibernateTemplate().findByCriteria(criteria); 

  String path = list.get(0).getId_url_path_imatge(); 

  return path; 

 } 

 

Hi ha diverses formes de fer cerques en Hibernate. Es pot utilitzar un  

find(String consulta) que retorna una llista de resultats, o un iterate(String 

consulta) que retorna un iterador, o bé creant una query createQuery(String 

consulta) i cridar al mètode find del Query. Tots aquests mètodes funcionen amb 

un llenguatge similar al SQL propi de Hibernate anomenat HQL (Hibernate Query 

Language). La idea és realitzar algú semblant a un PreparedStatement i aleshores 

executar la query. I un altre forma completament diferent és utilitzar els objectes  

Criteria, que és justament el que es pot observar en l’exemple i el que s’ha 

utilitzat en el projecte. Aquestes ens permeten realitzar consultes 

programàticament, és a dir, que és fa una consulta contra una classe persistent 

en particular. En el exemple es pot veure la següent consulta Criteria: 
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DetachedCriteria criteria = DetachedCriteria.forClass(INFO_IMATGES.class).add(Property.forName("id_url").eq(url)); 

 
Això significa que facis una consulta en una classe del tipus INFO_IMATGES i 

que la url sigui igual al camp id_url. En llenguatge SQL estàndard seria: 

"SELECT * FROM INFO_IMATGES WHERE ID_URL='"+url+"'";  

 

3.2.2.1. Avantatges i Inconvenients 

 

Avantatges  

A continuació es farà una enumeració de diversos avantatges que té Java 

Hibernate: 

1. Productivitat i rendiment - Si es fa l’ús adequat permet disminuir el temps 

de desenvolupament, per tant millora la productivitat i el rendiment. 

2. Flexibilitat – Permet integrar-se sense problemes a una arquitectura J2EE. 

Tanmateix molts frameworks de l’actualitat tenen suport per Hibernate. 

3. Versatilitat – Hibernate amb els temes d’accés a base de dades permet fer 

la mateixa cosa de moltes maneres diferents, per exemple una cerca a la 

base de dades (Criteria, HQL, SQL...). 

4. Molta informació i documentació. 

5. Utilitza ORM (Object-Relational mapping) que permet independitzar el 

model de dades de la base de dades utilitzada. Per tant, facilita molt l'accés 

a les dades, proporcionant a aquestes propietats d’ objectes: herència, 

polimorfisme, ... 

 

Inconvenients 

Java Hibernate no mostra gairebé inconvenients. Potser el més notable seria la 

difícil configuració per mitjà fitxers XML pel seu ús. 
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3.2.3. Base de dades Oracle 

 

Oracle és un sistema de gestió de base de dades relacional desenvolupat per 

l’empresa Oracle Corporation. Aquest sistema és considerat com un dels sistemes 

de bases de dades més complerts i útils. Destacarem diverses característiques 

interessants de Oracle: 

- Suport de transaccions 

- Estabilitat i Escalabilitat 

- Suport Multiplataforma 

3.2.3.1. Descripció General de la tecnologia 

3.2.3.1.1. Perquè s’ha escollit aquesta tecnologia? 

 

A continuació s’explicarà perquè s’ha escollit Oracle com a gestor de base de 

dades en diversos punts de vista de forma detallada.  

- Maduresa del producte 

Oracle Database és un producte molt madur. Ofereix un conjunt de funcionalitats i 

una capacitat d'optimització que no ofereix cap altre bases de dades del mercat. 

- Consolidació 

Oracle Database és la base de dades més utilitzada arreu del món. Els 

avantatges més notables són: 

 - Suport molt bo 

 - Hi ha molta documentació 

 - Coneguda per molta gent 
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3.2.3.1.2. Avantatges i Inconvenients 
 

Avantatges  

A continuació es farà una enumeració de diversos avantatges que té Oracle com 

sistema gestor de base de dades: 

1. Oracle és el motor de base de dades relacional més utilitzat a nivell 

mundial 

2. Pot utilitzar-se a totes les plataformes des de un ordinador fins a un 

supercomputador. 

3. Té un llenguatge de disseny de bases de dades robust (PL/SQL) amb 

triggers i procediments. 

4. Permet l’ús de particions per millorar eficiència. 

5. El software és compatible amb diversos sistemes operatius 

6. Bon suport 

Inconvenients 

A continuació es farà una enumeració de diversos inconvenients que té Oracle 

com sistema gestor de base de dades: 

1. Preu realment alt 

2. És necessari llicència pel seu ús 

3. Necessitat de configuració de forma detallada. Si no es configura bé pot 

arribar a ser molt lent, no consisteix simplement a instal·lar el software al 

servidor i inserir les aplicacions desitjades. 

4. Alt cost de formació 
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3.3. Un cop definit el marc de treball i el programa de captura. Ara què? 

 

3.3.1.1. Què suposa haver escollit com a solució WebShot? 
 

El fet d’haver escollit com a solució el programa Webshot ha comportat una sèrie 

de canvis en diversos aspectes. Els més importants els detallarem a continuació, 

ja que realment són els que han afectat de manera directa al desenvolupament 

del projecte. Aquests són el aspecte econòmic, el arquitectònic, el de la 

planificació i el cost temporal de la captura d’imatges. Cal destacar que encara 

que aquests canvis hagin influït al projecte de forma molt positiva o bé hagin 

comportat grans canvis que poden haver estat més costosos que haver-ho fet per 

mitjà d’un altre solució, la valoració final és molt positiva perquè s’ofereix al client 

un cercador visual molt més atractiu gràcies a la qualitat de les captures per mitjà 

del software adquirit.    

3.3.1.2. A nivell econòmic 
 

Per adquirir el projecte amb tots els avantatges dels que s’han parlat en l’apartat 

de l’estudi de les diverses formes de captura, l’entitat es va haver de fer càrrec 

d’un cost econòmic de 100 dòlars. Gràcies a això es va obtenir la llicència Server 

Edition amb la que es va tenir accés a les noves funcionalitats. 

La conclusió d’aquest punt és que l’adquisició d’aquest software ha estat un gran 

avantatge pel que fa al procés de captura gràcies als diversos paràmetres de 

configuració de captura. L’únic punt “negatiu” és que la solució suposi un cost 

econòmic, encara que es va valorar i si d’aquesta manera s’obtenia un millor 

servei i de més qualitat era un avantatge pel projecte. Tanmateix la llicència al ser 
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de caràcter vitalici podria ser aprofitada per qualsevol altre procés futur que 

necessités realitzar captures d’algun tipus.   

3.3.1.3. A nivell arquitectònic 
 

A nivell arquitectònic l’adquisició de Webshots ha suposat un canvi bastant gran, 

ja que tal i com s’ha explicat en apartats anteriors només és suportat per Windows 

i la nostra aplicació encarregada de fer la captura de les imatges de forma 

periòdica estarà ubicada en un servidor Linux. Per tant, s’ha hagut de muntar una 

arquitectura partida en dos sistemes operatius Windows i Linux. En el Linux 

s’ubicarà una aplicació controlada per crons amb Quartz Schedulers i estarà 

composada per 2 processos anomenats jobs. Aquests processos seran 

encarregats d’ obtenir dades del Webtrends i convertir-los en una llista perquè 

pugui ser llegida pel programa de captura posteriorment (Procés 1). El segon 

procés serà l’encarregat de fer les captures. Aquest estarà ubicat al servidor 

Windows (Procés 2).  Per últim el tercer procés ubicat de nou al servidor Linux 

serà l’encarregat de fer el matching entre les url’s i el seu path corresponent en el 

servidor Windows. D’aquesta manera quan l’usuari cerqui es podran mostrar els 

resultats trobats. (Procés 3). Per controlar correctament l’execució d’aquests 

processos es fa per mitjà de fitxers de configuració i per passar fitxers d’un 

servidor a un altre es fa per mitjà de sftp cap al apache i l’altre llegeix per mitjà de 

http. Tot aquest procés s’explicarà de forma detallada més endavant. 

La conclusió d’aquest punt és que l’adquisició del software ha complicat molt la 

arquitectura, ja que hagués estat molt més còmode el fet de que tot hagués estat 

en un servidor, a poder ser Linux. 



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      78  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

3.3.1.4. A nivell planificació/temporal 

 

El fet de que l’adquisició del software comportés una inversió econòmica va 

suposar un gran pèrdua temporal. Inicialment es va escollir la opció de captura 

equivocada i un cop fet l’estudi de nou de les diverses opcions, es va escollir 

Webshots. Durant el temps que no vam tenir el software es va treballar amb la 

versió gratuïta que obtenia captures en blanc i negre i sense threads, cosa que va 

comportar que no tinguéssim tots els avantatges que comportava tenir la versió 

complerta durant gairebé 1 o 2 mesos.  

La conclusió d’aquest punt és que l’adquisició del software va tardar més del que 

ens hagués agradat. Probablement el fet de que l’entitat sigui un ens públic va fer 

que les diverses polítiques d’aprovació de pressupostos i permisos retardessin el 

procés d’adquisició del software. Cal destacar que en el punt on es parla i es 

compara la planificació inicial amb la final, s’explicarà amb detall aquest tema.  

3.3.1.5. A nivell de cost temporal del procés  

 

Un cop es va adquirir el software es va donar un pas endavant, ja que la captura 

de les imatges de les diverses webs es podia fer per mitjà de threads, és a dir, 

que es podia estar capturant més d’una imatge a l’hora, cosa que amb altres 

programes o amb la llicència gratuïta de webshots no es podia fer. A continuació 

mostrarem un estudi de com canvia el cost temporal del procés de captura amb 

l’increment de threads. Amb això volem demostrar que haver adquirit el software 

és un gran avantatge a nivell temporal. 
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En l’estudi anomenat anteriorment es van realitzar 5 execucions del procés de 

captura sense threads, amb 5 threads, amb 8 threads i amb 10 threads. 

Sense 
threads 

Temps(H) 

Prova 1 28,33 

Prova 2 27,83 

Prova 3 28,16 

Prova 4 27,66 

Prova 5 27,93 
Taula 6 - Proves temporals sense threads 

 

Com podem observar el procés sense threads és un procés molt costós, la mitja 

de les 5 execucions realitzades és 27,9866667 hores. Un temps realment 

increïble, ja que s’està parlant que el procés de captura duraria més d’un dia. La 

següent prova es va realitzat un cop ja s’havia adquirit el software i es van fer 

servir 5 threads. A continuació podem veure els resultats. 

5  threads Temps(H) 

Prova 1 8,26 

Prova 2 8,61 

Prova 3 8,33 

Prova 4 8,41 

Prova 5 8,53 
Gràfic 4 - Proves temporals amb 5 threads 

 

Com podem observar el procés amb 5 threads és un procés molt menys costós 

que l’anterior i la mitja de les 5 execucions realitzades és 8,43333333 hores. 

 

Gràfic 2 - Proves temporals sense threads 
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Aquest procés segueix comportant un alt cost temporal, però cal destacar que ha 

millorat de forma increïble gràcies als threads. 

La següent prova també es va realitzat un cop ja s’havia adquirit el software i es 

van incrementar el nombre de threads a 8. A continuació podem veure els 

resultats. 

8 threads Temps(H) 

Prova 1 7,46 

Prova 2 7,38 

Prova 3 7,41 

Prova 4 7,5 

Prova 5 7,45 
Taula 7 - Proves temporals amb 8 threads 

 

Com podem observar el procés amb 8 threads és un procés menys costós que 

l’anterior i la mitja de les 5 execucions realitzades és 7,44333333 hores. El canvi 

respecte el procés anterior és d’una hora aproximadament així que no és un canvi 

tan radical com el de sense threads a la utilització de X threads, però segueix 

essent una millora considerable. Aquest procés segueix comportant un alt cost 

temporal, però cal destacar que ha millorat respecte el procés anterior i no cal 

descuidar que s’han de capturar les captures de 6000 url’s. 

Per últim es van fer les proves amb 10 threads el màxim suportat pel software. A 

continuació podem veure els resultats. 

 

    

 

Gràfic 5 - Proves temporals amb 8 threads 
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10 threads Temps(H) 

Prova 1 7,03 

Prova 2 7,16 

Prova 3 7,08 

Prova 4 6,91 

Prova 5 7,25 
Taula 8 - Proves temporals amb 10 threads 

 

Com podem observar el procés amb 10 threads és un procés menys costós que 

l’anterior, però de forma irrisòria. Això significa que s’ha arribat a un punt que per 

molt que augmentéssim els threads si tinguéssim la possibilitat, el temps no 

milloraria, ja que com a mínim el procés de captura sempre estaria proper a les 7 

hores. La mitja de les 5 execucions realitzades és 7,09 hores. El canvi respecte el 

procés anterior és a nivell de minuts, per tant no val la pena incrementar el 

nombre de threads, ja que el temps tampoc millorarà. 

Per últim s’ha cregut oportú mostrar un gràfic acompanyat de les dades en una 

taula de com millora cada prova respecte el seu temps sense threads. D’aquesta 

manera podem veure un altre manera i a més unificada en un mateix gràfic la 

millora del factor temporal.  

SpeedUp 0 threads 5 threads 8 threads 10 threads 

Prova 1 1 3,42 3,79 4,02 

Prova 2 1 3,23 3,76 3,88 

Prova 3 1 3,38 3,79 3,97 

Prova 4 1 3,28 3,68 4 

Prova 5 1 3,27 3,74 3,85 

Taula 9 – SpeedUp de les proves temporals 

 

 

     

Gràfic 6 - Proves temporals amb 10 threads 

 

0
5

10
15
20
25
30

1 2 3 4 5

Proves 10 threads

Proves

    

 

Gràfic 7 – SpeedUp de les proves temporals 

 

 

1

2

3

4

5

Prova 
1

Prova 
2

Prova 
3

Prova 
4

Prova 
5

Sp
e

e
d

u
p

0 threads

5 threads

8 threads

10 threads



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      82  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

Un cop fet aquest estudi podem determinar que el quan cridem al procés de 

captura per mitjà del batch li afegirem el paràmetre /threads 10 per tal de que el 

procés de captura suporti 10 fils i pugui servir 10 imatges a la vegada. A 

continuació podem veure un exemple de crida a un llistat de urls amb la opció 

citada anteriorment: 

Exemple: 
C:/CercadorVisual/in/webshotcmd.exe /in C:/CercadorVisual/in/llista_URL.txt /bwidth 1024 /bheight 

768  /threads 10 

Suposem les següents coses per a l’execució de l’exemple: 

- El webshotcmd.exe que és l’arxiu que llença el programa de captura es troba en el 

path C:/CercadorVisual/in/webshotcmd.exe 

- El llistat que volem capturar es troba a C:/CercadorVisual/in/llista_URL.txt que per 

mitjà del paràmetre /in el programa ens permet llegir un fitxer .txt 

- La mida de les captures seran de 1024 x 768 (/bwidth 1024 /bheight 768)  

- Hi ha 10 fils durant el procés de captura (/threads 10) 

La conclusió d’aquest punt i més encara un cop fet aquest estudi és que 

l’adquisició d’aquest software ha estat un gran avantatge pel que fa al procés de 

captura i sobretot pel que fa al cost temporal del procés. 

Per últim un cop explicades les conclusions és molt important detallar les 

característiques de la màquina amb la que s’han fet les diverses proves, ja que, 

en funció de les seves capacitats pot afectar directament en l’aspecte temporal.   

- Característiques de la màquina:  

o XP Microsoft Professional Version 2002 

o Intel(R) Core(TM) 2 CPU 

o T5600 @1,83Ghz 

o 987Mhz 1,99 de RAM 
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3.4. Qui és l’encarregat de capturar les imatges? 

3.4.1. Procés periòdic en background 

3.4.1.1. Descripció i explicació del procés 
 

A continuació es descriurà i s’explicaran els diversos processos que intervenen en 

procés de captura rutinari en background. Cal destacar que tots els elements de 

control s’explicaran de forma més detallada més endavant juntament amb l’explicació 

detallada de cada procés. En aquest hi intervenen 3 processos: 

 Procés 1 -  Procés d’extracció de dades 

Aquest procés és l’encarregat d’alinear-se amb l’eina analítica i estadística de 

l’entitat i extraure les dades necessàries per a fer la captura de les imatges, és 

a dir, que aquest procés extrau les url’s de Webtrends. 

També cal destacar que neteja el llistat inicial per deixar únicament les url’s 

correctes i que ens interessen. 

 Procés 2 - Procés de captura de les imatges 

Aquest procés és l’encarregat de generar les imatges de les url’s que estan en 

el llistat obtingut en el procés 1. Cal destacar que es fan diverses 

comprovacions entre el procés 1 i el procés 2 per veure si tot ha funcionat 

correctament, aquestes es detallaran més endavant. Si s’han superat aquestes 

comprovacions es fa la captura del llistat de url’s perquè posteriorment puguin 

esser visualitzades en el cercador. Cal destacar que si es produeix algun error 

en la captura el cercador mostrarà una 

imatge de l’entitat com la següent: 

Figura 46 - Imatge institucional 
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 Procés 3 -  BBDD + Webservice 

Aquest procés és l’encarregat de comprovar que les imatges s’han capturat 

correctament i inserir la informació necessària a la base de dades, és a dir, fer 

un matching entre la url i el seu path de la imatge capturada corresponent. Per 

aquest procés es fan una sèrie de comprovacions que s’explicaran més 

endavant. Per últim es construeix un XML amb el llistat de urls i s’envia aquesta 

informació al servidor GSA perquè emmagatzemi la informació que després 

serà utilitzada en el cercador.  

Cal destacar que el procés 1 i el procés 3 estan controlats per crons d’un Quartz 

Scheduler, és a dir que són tasques programades periòdicament i ubicades en un 

servidor Linux en un mateix projecte web. En canvi, el procés 2 està ubicat en un 

servidor Windows i es controla per mitjà d’una tasca programada de Windows que 

llença un .bat que aquest a l’hora llenca un .jar que inicia el procés 2. 

   

Figura 47 - Esquema funcional dels processos 
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3.4.1.2.1.2. Explicació del procés 
 

A continuació es descriurà i explicaran els diversos processos que intervenen 

en procés rutinari en background vistos en el worflow anterior. 

 Procés 1 -  Procés d’extracció de dades 

 

Aquest procés és l’encarregat d’ obtenir les dades de Webtrends, llegir-les i pujar-les al 

apache de gencat perquè el servidor Windows sigui capaç de llegir-les per iniciar el 

procés de captura  de les imatges. 

Inicialment es realitza una connexió http amb autentificació i s’obté un fitxer 

(dades.csv) que és llegit i parsejat amb un ParserXSL i d’aquí únicament s’extreu la 

informació que ens interessa que és la llista de urls (llista_URL.txt). Un cop fet això es 

fa una neteja de urls per si hi ha algunes que no existeixen o bé necessiten certificats o 

son pdf, word, xsl...  

Un cop obtingudes, els fitxers es pugen per mitjà d’un sftp cap al apache. Perquè fem 

això i no fem un sftp directament contra la màquina Windows? Això es fa per 

limitacions d’entitat. El servidor Windows únicament pot llegir i no se li pot escriure. 

Així que el servidor Windows per mitjà d’una connexió HTTP podrà llegir els fitxers i 

fer-ne una copia d’aquests en una ruta en local. 

Per últim tenim un fitxer de control que escriurà el timestamp de finalització del 

procés que ens servirà  en el següent procés pel control d’errors. (config.txt) 

 

 

 Procés 2 - Procés de captura de les imatges 

 

Aquest procés és l’encarregat d’ obtenir la llista de urls i enviar-les al programa de 

captura. El software adquirit farà les captures de les urls del llistat i per últim es 

pujaran per sftp al apache de gencat perquè siguin visibles per http pel servidor Linux.  

Primer de tot explicarem com tenim el servidor Windows muntat. Al directori 

/CercadorVisual s’han creat 3 carpetes /in, /out i /auxi. En el directori /in el procés 

copiarà la llista_URL.txt per mitjà d’una connexió http, ja que és visible perquè està al 

apache. En el directori /auxi  el procés copiarà el config.txt per mitjà d’una connexió 

http, ja que és visible perquè està al apache. Dins d’aquest directori també hi haurà un 

altre fitxer que serà el  config_local.txt que servirà per comparar-lo amb el config.txt. 

La idea es que quan acabi el procés 2 es copiï el contingut de config.txt a 

config_local.txt, d’aquesta manera si es produeix algun error en el procés 1 (per 

exemple cau el servidor) no s’actualitzarà el config.txt al apache i aleshores si són 

iguals significa que s’ha produït algun error.  

Un cop s’ha comprovat que config.txt i config_local.txt són diferents s’iniciarà la 

captura de les imatges de les url’s de llista_URL.txt i es deixaran al directori /out. Per 

últim, es farà un sftp de tot el directori /out perquè sigui visible des de Linux per mitjà 
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d’una connexió HTTP. Cal destacar que el nom que li donem al fitxer és el d’un iterador 

0.jpg, 1.jpg, 2.jpg ... però webshots funciona d’una manera que si es produeixi algun 

error intern, un microtall de connexió, la url no existeix... aquella url no és capturada 

tal i com es pot observar en la següent captura de pantalla. Els quadrats de color verds 

simbolitzen captures correctes i el vermell incorrectes, en aquest cas perquè la url no 

existeix. 

 

 

Figura 48 - Funcionament de webshot 

 

Per últim queda actualitzar el fitxer act_end.txt que serà l’encarregat d’ imprimir el 

timestamp al inici del sftp i servirà pel mateix que el config.txt amb el config_local.txt 

però amb el procés 3. Tot aquest procés és llençat per una tasca programada de 

Windows que executa un .bat que llença un jar que fa tot el que hem explicat 

anteriorment. 

 

 

  Procés 3 -  BBDD + Webservice 

 

Primer de tot s’obté del apache el fitxer act_end.txt. El control d’errors és igual que 

entre el procés 1 i el procés 2. La idea és que quan acabi el procés 3 es copiï el 

contingut de act_end.txt a act_bd.txt, d’aquesta manera si es produeix algun error en 

el procés 2(per exemple cau el servidor) no s’actualitzarà el act_end.txt al apache i 

aleshores si són iguals significa que s’ha produït algun error.  

Per tant inicialment comprovem que act_end.txt i act_bd.txt són diferents. Si és així 

podem començar a inserir informació a la base de dades. 

Per poder inserir informació a la base de dades s’han de donar dos requisits: que la url 

existeixi, és a dir, sigui visitable i que el fitxer existeixi a la carpeta /out , és  a dir que el 
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fitxer corresponent a la url s’hagi pujat per sftp en el procés anterior i que ara sigui 

visible la seva url per mitjà d’una connexió http. 

 

Posteriorment es construeix un XML amb la següent forma: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<collection> 

<id>prova</id> 

<follow> 

<entry>http://www.meteo.cat/$</entry> 

<entry>http://www.gencat.cat/$</entry> 

... 

</follow> 

</collection> 

 

Com es pot observar l’XML conté el nom de la col·lecció GSA on s’enviaran les dades 

dins del tag <id> i dins del tag <follow> estaran totes les url’s del llistat extret de 

webtrends i és molt important que al final de la ruta continguin un $. Això fa que 

únicament enviï al GSA la ruta concreta, sinó el GSA interpretaria que es vol enviar tot 

el contingut a partir de aquella ruta. 

Per exemple: 

o Enviament de dades correcte:   http://www.meteo.cat/$ 

 Únicament envia la pagina www.meteo.cat 

o Enviament de dades erroni: http://www.meteo.cat/ 

 Enviaria totes les pagines a partir d’aquesta ruta  

 http://www.meteo.cat/temps 

 http://www.meteo.cat/barcelona 

 http://www.meteo.cat/actualitat 

 ... 

 

Un cop creat aquest XML s’enviarà a un validador si tot és correcte la informació 

s’envia al GSA i s’actualitzarà el abast de cerca en un temps determinat. 

 

Per últim queda actualitzar el fitxer act_bd.txt on es farà una copia de act_end. Pel 

tema del control d’errors tal i com s’ha explicat anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteo/
http://www.meteo.cat/temps
http://www.meteo.cat/barcelona
http://www.meteo.cat/actualitat
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3.4.1.2.1.3. Control dels processos 

 

En aquest punt es parlarà de com es controlen els diversos processos que 

participen en el procés en background, tingui a veure amb aspectes d’inici de 

tasca, de finalització o bé de configuració. 

Quartz Scheduler  

En aquest punt es parlarà de l’ús d’aquestes llibreries en el procés en 

background. Quartz o Quartz-Scheduler  són unes llibreries que s'utilitzen per a 

crear tasques programades simples o complexes. Una de les opcions que 

ofereix aquestes llibreries és la configuració de tasques per mitjà de crons. Els 

crons són expressions que tenen un significat temporal. A continuació podem 

veure el llenguatge que s’utilitza per definir crons. 

- Cron expressions 

Cron Expressions 

Etiqueta Obligat Possibles valors Separadors 

segons SÍ 0-59 , - * / 

minuts SÍ 0-59 , - * / 

hores SÍ 0-23 , - * / 

dia del mes SÍ 1-31 , - * ? / L W C 

mes SÍ 1-12 or JAN-DEC , - * / 

dia de la semana SÍ 1-7 or SUN-SAT , - * ? / L C # 

any NO empty, 1970-2099 , - * / 
Taula 10 - Expressions Cron 

A continuació podem veure alguns exemples fets amb cron expressions: 

  <!-- Cada dia a les 12:00 --> 

                <cron-expression>0 0 12 * * ?</cron-expression> 

 <!-- A les 08:30:00 cada dia --> 

                <cron-expression>0 30 08 * * ?</cron-expression> 
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Es va  escollir la configuració dels schedulers amb crons perquè és una eina 

molt potent, configurable i personalitzable. 

Hi ha dues maneres que es van provar en el projecte. Aquestes són: amb 

l’utilització de marc de treball, i sense la utilització de marc de treball. 

- Quartz Scheduler sense marc de treball 

En aquest modalitat, un cop s’han afegit les llibreries al projecte, es 

defineix un quartz.properties on s’especifica on ha d’anar a buscar la 

informació dels jobs o tasques que ha d’executar. Això rau en un XML on 

es defineixen uns jobs que apunten a les classes java i uns triggers amb 

unes propietats cron que apunten als jobs. D’aquesta manera quan arribi 

data especificada per un cron es llençarà el job corresponent cridat pel 

trigger i s’executarà el procés. A continuació podem veure un exemple 

de com es defineix un job i un trigger en el xml. 

Exemple definició de job: 

<job> 

            <name>TestJob</name> 

            <group>TestJobsGroup</group> 

            <description>Job de proves</description> 

            <job-class>cercador.quartz.jobs.TestJob</job-class> 

            <job-data-map> 

                <!-- Propietats del Launcher --> 

                <entry> 

                    <key>prova</key> 

                    <value>Valor prova</value> 

                </entry>                 

            </job-data-map> 

     </job> 
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El job és la tasca a executar. Els groups es solen fer servir per agrupar 

els diferents jobs amb una tasca similar (manteniment, avisos, per 

exemple). 

 

Exemple definició de trigger: 

<trigger> 

            <cron> 

                <name>TestTrigger</name> 

                <group>TestTriggersGroup</group> 

                <job-name>TestJob</job-name> 

                <job-group>TestJobsGroup</job-group> 

                <!-- Cada dia a les 12:00 --> 

                <cron-expression>0/59 * * * * ?</cron-expression> 

            </cron> 

     </trigger> 

 

Configuració que ens diu cada quan s'ha de llançar el Job que volem. 

 

- Quartz Scheduler amb marc de treball 

En aquest modalitat, un cop s’han afegit les llibreries al projecte, es va 

definir el marc de treball de Spring, ja que té suport de Quartz i 

simplement es va definir un bean en el applicactionContext.xml com el 

següent: 

<bean id="cronTrigger" 

class="org.springframework.scheduling.quartz.CronTriggerBean"> 

  <property name="jobDetail" ref="exampleJob"/> 

 <!-- run every morning at 6 AM --> 

  <property name="cronExpression" value="0 0 6 * * ?"/> 

</bean> 

 

Aquest llençava el job corresponent en funció de l’expressió cron 
introduïda. 

 

 

 

 



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      92  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

Tasques programades en Windows 

Amb Tasques de Windows programades pot programar qualsevol seqüència 

d'ordres, programa o document perquè s'executi en una data i hores 

determinades, segons li convingui. Una Tasca programada de Windows 

s'executa en segon pla i un cop acabada ens mostra un codi per saber si s’ha 

produït algun error. 

Un cop s’ha configurat la tasca de Windows apareix la següent informació 

 Programació: La programació de la tasca 

 Següent execució: La hora i data en que està programada la següent execució de 

la tasca. 

 Última execució: La hora i data en que es va executar la tasca per última vegada. 

 Estat: Estat actual de la tasca 

 Últim resultat: Codi que indica el resultat de l’ultima execució de la tasca. 

La columna Últim resultat mostrarà un codi de finalització. Els codis més 

freqüents per les tasques programades són:  

 0x0: L’execució ha acabat correctament. 
 0x1: S’ha cridat a una funció incorrecta o inexistent 

 0xa: El retorn és incorrecte. 

 Si el codi de resultat té un format “C0000XXXX” significa que la tasca no s’ha 

completat correctament la més usual es “0xC0000013A”  

La nostre tasca programada consisteix en un arxiu .bat que conté: 

java -jar Comprovar_Iniciar_Planchat.jar –Dentorn=local 

El que fa això és llençar el .jar que conté el procés encarregat de agafar les 

url’s i enviar-les al webshots perquè faci les captures de les imatges. Aquesta 

tasca programada s’executa cada setmana 5 hores més tard que el procés 1. 
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Figura 49 - Tasca programada de Windows 

 

Fitxers de configuració 

Per tal de poder fer més canviable tots els projectes a l’entitat es treballa 

per fitxers de configuració pels diversos entorns. Tots els projectes han 

de tenir una carpeta anomenada config i dins d’aquests 5 carpetes amb 

els noms següents: local, dev, int, pre, pro tal i com podem veure a la 

següent imatge. 

config

local

dev

int

pre

pro

 

Figura 50 -Esquema dels directoris dels diversos entorns de treball 

Cada directori representa un entorn de treball. Dins de cada directori hi 

hauran tots els fitxers .properties que definiran les diverses variables que 
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en funció de l’entorn on s’executi l’aplicació tindran un valor o un altre. 

Això funciona gràcies a que en els diversos entorns a l’apache tomcat 

s’ha definit una variable anomenada entorn que pren per valor local, dev, 

int, pre, pro. Per exemple en local es defineix en el tomcat en els 

arguments per mitjà de –Dentorn=local. Aquesta manera és la que T-

Systems utilitza per controlar les aplicacions als diversos entorns. Per 

últim, podem veure un exemple de fitxers .properties perquè puguem 

adaptar diverses variables en funció del entorn. 

 /*Configuració del servei de connexió a WebTrends*/ 

  

 PROXY_HOST = 10.128.82.226 

 PROXY_PORT = 8080 

 CONNECTION_SO_TIMEOUT = 30000 

 CONNECTION_TIMEOUT = 15000 

 MAX_TOTAL_CONNECTIONS = 20 

 MAX_CONNECTIONS_PER_HOST = 20 

  

 /*Parametres per fer el service.getRemotePageAsString*/ 

 URL = 
https://ws.webtrends.com/v2/ReportService/profiles/VxFLltuYu36/reports/18d039ae0360/?start_period=curren
t_day-28&end_period=current_day-1&format=csv 

 ACCOUNT = Generalitat 

 USUARI = Jaime 

 CONSTRASENYA = Jrwt@2010 

 HOST = ws.webtrends.com 

 PORT = 443 

 PORT2 = 80 

  

 # On guardem els fitxer que obtenim de webtrends 

 PATH_CSV = C:/Documents and Settings/jruiz/workspace/QuartzProves  

 PATH_CONFIG_TXT = C:/Documents and Settings/jruiz/workspace/QuartzProves 

 PATH_LLISTA_URL_TXT = C:/Documents and Settings/jruiz/workspace/QuartzProves 

 



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      95  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

Per tant, per cridar a una variable d’aquestes únicament haurem de 

cridar-la per mitjà de ${variable} i Java la substituirà per la variable 

correcta en funció de l’entorn en que ens trobem.  

3.4.1.2.1.4. Limitacions que ens hem trobat i solucions 

proposades 

 

- Problema dels dos nodes balancejats al servidor 

Inicialment es va desenvolupar el procés en background en una arquitectura 

partida amb 2 standalone’s que s’executaven a mà. Desprès es van unificar els 

2 processos en un mateix projecte web perquè facilitaria la implantació als 

diferents entorns. Tanmateix es va afegir les llibreries Quartz Scheduler per 

poder controlar els processos per mitjà de crons i activar-los quan fos 

necessari.  En aquest moment es va trobar un problema que van fer canviar 

diversos aspectes en el marc de treball. Un cop s’havia desenvolupat  per mitjà 

de  standalone’s amb les llibreries quartz quan vam fer la implantació al entorn 

de desenvolupament (BEA) , aquest entorn està constituït per dos nodes 

balancejats que treballen en paral·lel, per tant si el procés no aturava un node 

s’executaria per duplicat. Que és justament el problema que ens vam trobar. La 

solució més optima i ràpida va ser adapar un servei que tenien fet a l’entitat al 

nostre projecte per tal que el procés únicament treballés amb un node, si 

aquest queia per alguna raó s’aixecava l’altre node i seguia treballant. Per fer 

això es va haver de muntar el projecte amb el marc de treball Spring i 

configurar-lo corresponentment. Bàsicament es va muntar un job que 

s’encarregava dels nostres processos i llençar-los únicament en un node i 

ignorant a l’altre. 
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- Problema d’una arquitectura partida 

Tal i com s’ha comentat anteriorment el procés de captura en background té 

una arquitectura partida en un Linux i un Windows. Des del moment en que es 

va optar per la solució de webshots com a programa de captura va sorgir el 

problema de que s’havien de convertir diversos processos asíncrons en 

síncrons per tal de que tot estigués controlat. La manera més òptima que es va 

trobar va ser per mitjà dels fitxers de control per mitjà de la comparació dels 

timestamp’s que s’ha comentat anteriorment.  El fet de que la informació estigui 

partida fa molt més difícil el control d’errors i la detecció d’aquests. 

3.4.1.3. Periodicitat del procés 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment el procés en background s’executarà de 

forma setmanal els caps de setmana, ja que hi haurà menys trànsit de visites i 

cerques al cercador visual. 

3.5. Com mostrar les dades? 

 

Un cop explicat  tot el procés de captura de imatges, en aquest punt explicarem 

i detallarem com es mostraran aquestes captures i perquè. 

3.5.1.   Modes de visualització 

3.5.1.1. Mode Llista 

 

En aquest mode es mostra la informació en format de llistat. Un clar avantatge 

d’aquesta visualització és que es presenta la informació textual i la visual, 

d’aquesta manera s’està oferint un servei molt més complert que qualsevol altre 

cercador estàndard. 
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A més si l’usuari es posiciona a sobre d’una de les imatges es mostra una 

imatge ampliada d’aquesta, d’aquesta manera l’usuari no té la necessitat de 

visitar la plana web per veure el contingut d’aquesta. 

S’ha cregut oportú escollir aquesta visualització, perquè es una forma 

estàndard de presentar l’ informació. Tots els usuaris saben detectar i cercar la 

informació en aquest mode sense la necessitat de cap tipus d’ajuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2. Mode Graella 

 

En aquest mode es mostra la informació en format de taula. Es va intentar fer 

un model semblant al que actualment resideix al web Google Images com 

podem veure a continuació: 

Figura 51 – Visualització en mode Llista 
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Figura 52 - Visualització de resultats en Google Imatges 

 

Un clar avantatge d’aquesta visualització és que es presenta la informació 

visual com a únic medi perquè l’usuari decideixi si el resultat per ell és vàlid. A 

més si es posiciona a sobre del resultat que prèviament ha validat es mostrarà 

una fitxa descriptiva amb una petita ampliació de l’ imatge per tal de que 

l’usuari tingui més informació del resultat escollit. 

Cal destacar que en aquesta visualització es carreguen soles les dades per 

mitjà de l’scroll de manera que fa que l’exploració per part de l’usuari sigui molt 

més còmode i pugui anar visitant resultats sense que es doni compte que està 

passant de plana.  
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Figura 53 - Visualització en mode Graella 

3.5.1.3. Mode Carrusel 

 

Per últim es va intentar fer una tercera visualització molt atractiva plena de 

efectes per mostrar els resultats d’una forma totalment diferent. Es va creure 

oportú que es mostressin en format carrusel. Aquest consisteix en un anell en 3 

dimensions que gira sobre si mateix per poder explorar les imatges donant al 

client una forma realment sorprenent de mostrar les dades. 

El primer pas va ser realitzar un estudi dels diferents carrusels que hi havia a la 

xarxa per tal de poder veure quines possibilitats existien i quins serveis oferien. 
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Estudi dels diversos carrusels 

http://www.professorcloud.com/mainsite/carousel.htm 

 

 

Figura 54 - Estudi Carrusels I 

Transició d’una imatge a un altre massa forta i marcada. 

Algunes webs que utilitzen aquest mode de carrusel són: 

 http://www.studiomauriks.com/ 

 http://mindylinkous.com/she.html 

 http://www.solutionsforagilebusiness.co.uk/ 

 http://www.dr-solutions.com/ 

 http://demo.pure-joomla.com/ 

 http://www.custom-anything.com/gallery/ 

 http://optikaicsalodas.hu/ 

 

 

 

 

 

http://www.professorcloud.com/mainsite/carousel.htm
http://www.studiomauriks.com/
http://mindylinkous.com/she.html
http://www.solutionsforagilebusiness.co.uk/
http://www.dr-solutions.com/
http://demo.pure-joomla.com/
http://www.custom-anything.com/gallery/
http://optikaicsalodas.hu/
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http://plugins.jquery.com/project/k3dCarousel 

 

Figura 55 -  Estudi Carrusels II 

- Moviment rotatiu automàtic. 

- El right i el left determinen la direcció de gir. 

 

http://web.enavu.com/demos/3dcarouselwip/ 

 

Figura 56 -  Estudi Carrusels III 

La mobilitat és per mitjà del click a la imatge. 

El problema amb tipus de carrusel és que les imatges estaran “n-

plicades”, és a dir que estaran repetides en funció del nombre de 

imatges que contingui el carrusel i això a nivell d’accessibilitat i 

estructura de codi és molt brut. En l’exemple que es mostra les imatges 

estan triplicades però nomes es mostren 3, les altres estan en display: 

none i aleshores quan fem el click es mostren les següents 3 i 

s’amaguen les 3 anteriors. Per tant l’esquema seria el següent: 

Suposem que el nombres que estan en vermell simbolitzen les imatges que estan 

visibles en aquell moment. 

Cas inicial  2 1 1 2 3 1 3 2 3   

Cas següent  2 1 1 2 3 1 3 2 3   

Cas següent  2 1 1 2 3 1 3 2 3   

 

http://plugins.jquery.com/project/k3dCarousel
http://web.enavu.com/demos/3dcarouselwip/
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http://www.eogallery.com/ 

 

Figura 57 -  Estudi Carrusels IV 

Transició d’una imatge a un altre massa forta i marcada. 

 

http://www.devirtuoso.com/Examples/3D-Engine/ring.html 

 

Figura 58 -  Estudi Carrusels V 

Carrusel que fa una transició cap a munt i cap avall molt atractiva. La 

posició de l’anell es calcula per mitjà del següent  codi.  Es creu oportú 

posar el codi perquè així el lector es pot fer una idea del moviment que 

generarà el anell sense la necessitat de visitar el link. 

http://www.eogallery.com/
http://www.devirtuoso.com/Examples/3D-Engine/ring.html
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var Ring = function (radius, numOfItems){ 
 
    //Step through each point on ring. 
    for (var i = numOfItems - 1; i >= 0; i--) 
    { 
        //Figure out where each point lies on the circle 
        var angle = i * Math.PI * 2 / numOfItems; 
         
       //Translate that point on the circle into x,y coordinates. 
        var x =  Math.sin(angle) * radius; 
        var y = Math.cos(angle) * radius; 
        var z = 0; 
         
        //Add the point to the array. 
        this.pointsArray.push(this.make3DPoint(x,y,z)); 
    } 
         
}; 

Aquesta opció es va valorar molt seriosament el problema va ser que 

donava sensació de mareig i no va acabar de convèncer en aquest 

sentit. 

 

http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/index.html 

En aquesta web varem trobar diverses opcions de visualització que 

presentarem a continuació. 

 http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/default.html 

 

Figura 59 -  Estudi Carrusels VI 

Es crea un carrusel automàtic en 3 dimensions animat i aquest pot ser 

controlat per la posició del ratolí. A més els primers resultats es fan 

grans perquè estan més propers i els més llunyans es fan més petits. 

http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/index.html
http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/default.html
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 http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/no_interaction.html 

 

       Figura 60 -  Estudi Carrusels VI 

Es crea un carrusel automàtic en 3 dimensions animat i però ara el ratolí 

no juga cap paper. El carrusel té una velocitat de gir determinada per 

visitar els diversos resultats. A més els primers resultats es fan grans 

perquè estan més propers i els més llunyans es fan més petits. 

 

 http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/vertical.html 

 

Es crea un carrusel automàtic en 3 dimensions animat i 

aquest pot ser controlat per la posició del ratolí. En aquest cas 

el anell imaginari al voltant del qual giraran les diverses 

imatges/resultats de la cerca serà en vertical. A més els 

primers resultats es fan grans perquè estan més propers i els 

més llunyans es fan més petits. 

 

 

 

 

Figura 61 - Estudi Carrusels VII 

http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/no_interaction.html
http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/vertical.html
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 http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/tilt.html 

 

Figura 62 - Estudi Carrusels VIII 

Es crea un carrusel automàtic en 3 dimensions animat i aquest pot ser 

controlat per la posició del ratolí. En aquest cas el radi  al voltant del qual 

giraran les diverses imatges/resultats de la cerca serà amb una petita 

inclinació cosa que farà que la presentació dels resultats sigui realment 

atractiva. A més els primers resultats es fan grans perquè estan més 

propers i els més llunyans es fan més petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/tilt.html
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 http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/dynamic.html 

Es crea un carrusel 

automàtic en 3 

dimensions animat i 

aquest pot ser controlat 

per la posició del ratolí. 

Aquest cop el ratolí té 

llibertat de moviments 

com podem veure si 

aquest es mou 

verticalment (amunt i 

avall) el anell imaginari 

de imatges s’inclina 

sobre un eix horitzontal 

fent molt més atractiva la 

manera de mostrar les 

dades. A l’esquerra 

podem veure una sèrie 

de captures que 

simbolitzen les diverses 

transicions que faria 

l’anell si el ratolí fos de 

dalt a avall mentre un usuari estigués explorant els resultats de la seva 

Figura 63 - Estudi Carrusels IX 

http://jquery-ui.googlecode.com/svn/branches/labs/carousel/demo/dynamic.html


   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      107  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

cerca. Aquest resultat es va refusar perquè era una versió experimental 

que no funcionava a Internet Explorer. 

Solució escollida 

http://codecanyon.net/item/3d-carousel-advanced-jquery-carousel/136996 

 

Figura 64 - Solució escollida en l'estudi dels diversos carrusels 

 

Es crea un carrusel automàtic en 3 dimensions animat i aquest pot ser 

controlat per la posició del ratolí. A més els primers resultats es fan 

grans perquè estan més propers i els mes llunyans es fan més petits. 

Cal destacar que té mobilitat drag & drop, és a dir, que hi ha mobilitat 

d’exploració fent click i arrossegant. A més a més també existeix la 

possibilitat d’anar a un resultat directament fent click a sobre del desitjat i 

en el cas de que no existeixi Javascript la mobilitat es podria fer per mitjà 

de la barra inferior d’exploració. Cal destacar que quan l’usuari es 

posiciona a sobre d’una imatge apareix una fitxa informativa ampliant 

http://codecanyon.net/item/3d-carousel-advanced-jquery-carousel/136996
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informació a l’usuari, per tal de que aquest pugui determinar si el resultat 

és el que més l’interessa.  

 

Figura 65 - Detall de com es mostra la fitxa descriptiva 

Per tant tal i com s’ha pogut observar el carrusel es una manera molt atractiva 

de mostrar els resultats, potser menys funcional i directa de veure els resultats, 

però molt més impactant per l’usuari. Cal destacar que el carrusel dona una 

visió general dels diversos resultats. Finalment es mostra una captura de com 

es veure en format carrusel el cercador visual. 

 

Figura 66 - Visualització en mode carrusel 
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4. Conceptualització 
 

La conceptualització és un procés que va directament lligat amb l’anàlisi 

funcional i la definició de funcionalitats de l’aplicació. En aquest punt es 

defineixen els components que apareixeran a l’ interfície per a que després el 

disseny únicament hagi de donar-li forma i estils, però els blocs principals 

d’elements de les diverses visualitzacions ja estaran definits. Tanmateix a la 

fase de conceptualització es plasmen en forma esquemàtica els diversos 

elements que interactuaran en l’aplicació. 

A continuació es mostraran unes quantes captures acompanyades de una 

petita explicació sobre les diverses visualitzacions en la fase de la 

conceptualització. Tal i com s’ha explicat per veure com serà l’aplicació 

finalment s’haurà de veure en el punt de disseny, en aquest punt es mostra una 

guia o esquema dels principals elements que apareixeran. 

- Pantalla principal 

En aquesta visualització es mostren els elements que interactuaran en el 

formulari de inicial de cerca.  

Figura 67 - Conceptualització - Pantalla Principal 
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- Mode Llista 

 

Figura 68 - Conceptualització - Visualització mode Llista 

En aquesta captura es mostra un esquema de la visualització en mode llista. 

Tanmateix es mostren els resultat en format de llistat i es mostra el servei 

d’ampliació d’imatge quan l’usuari passi per sobre de la imatge desitjada. Com 

es pot observar el tema de la paginació és per mitjà de navegació (següent / 

anterior) i en la conceptualització es van proposar pàgines de 20 resultats i 

finalment han estat de 10 resultats. 

- Mode Graella 

 

Figura 69 - Conceptualització - Visualització mode Graella 
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En aquesta captura es mostra un esquema de la visualització en mode graella. 

Tanmateix es mostren els resultat en format de taula i es mostra una fitxa 

descriptiva de la imatge quan l’usuari s’atura a sobre del resultat desitjat. En 

aquest punt l’únic tema que va quedar una mica obert va ser el tema del mida 

de la fitxa descriptiva que es va deixar de banda perquè es decidís a disseny. 

Com es pot observar el tema de la paginació és per mitjà de l’scroll i en la 

conceptualització es va proposar que per cada recàrrega de pàgina es 

carreguessin 20 resultats i efectivament han estat de 20 resultats. 

- Mode Carrusel 

 

Figura 70 - Conceptualització - Visualització mode Carrusel 

En aquesta captura es mostra un esquema de la visualització en mode 

carrusel. Tanmateix es mostren els resultat en format de carrusel en tres 

dimensions i es mostra una fitxa descriptiva de la imatge quan l’usuari s’atura a 

sobre del resultat desitjat. En aquest mode van quedar diverses coses per 

decidir com ara el format del carrusel, ja que com es pot veure en el punt de 

visualitzacions es va fer un estudi de quin carrusel era el més adient i a la 
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vegada atractiu per presentar a l’usuari. Així que el carrusel que es veu a la 

captura és simplement esquemàtic. Igual passa amb la fitxa descriptiva es va 

debatre si posar-la sota, si posar-la a sobre de la imatge i finalment es va 

decidir amb un globus informatiu a sobre de la imatge.  Com es pot observar el 

tema de la paginació és per mitjà de navegació (següent / anterior) i en la 

conceptualització es van proposar pàgines de 20 resultats i finalment han estat 

de 10 resultats, ja que 20 resultats es va decidir que semblaven masses i no 

donava sensació de conèixer el final del carrusel i per tant podia fer a l’usuari 

perdre l’ inici i donar una volta complerta a tots els resultats i “revisitar” de nou 

els mateixos resultats. 

5. Anàlisi Funcional 
 

5.1. Objectiu i abast 

 

5.1.1. Objectiu 

 

Es pretén dur a terme un anàlisi funcional de les funcionalitats del cercador 

visual de la Generalitat. 

5.1.2. Abast 

 

L’abast d’aquest anàlisi es centra en descriure les funcionalitats que pretén 

oferir el cercador visual de la Generalitat: 

- Cerca per text lliure 

- Reiniciar cerca 

- Selecció de visualització 

- Ajuda 
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5.2. Descripció del procés 

 

5.2.1. Diagrama de casos d’ús 

 

Es descriu, en forma de diagrama de casos d’ús, una visió completa de l’abast 

funcional. S’identifiquen els Actors i Sistemes implicats. 

5.2.1.1. Actors i escenaris implicats 

 

 

 
Diagrama 1 - Cassos d'ús del projecte 

 

 

 

 

 

uc Primary Use Cases

Cercador Visual

Cerca per text lliure

User

Reiniciar cerca

Ajuda

Selecció de 

v isualització

GSA
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5.2.2. Escenaris analitzats 

 

NUM CAS D’US ACTIVITATS ASSOCIADES 

ES1 Cerca per text lliure - Llistar resultats 

- Moviment d’exploració 

- Mostrar més resultats 

- Paginació 

- Visitar plana web 

- Mouse Over 

ES2 Reiniciar cerca - 

ES3 Selecció de la visualització - Mode Carrusel 

- Mode Graella (Grid) 

- Mode Llista (List) 

ES4 Ajuda - Mostrar informació textual 

- Mostrar vídeo explicatiu 

Taula 11 - Escenaris del projecte 

5.3. Descripció dels escenaris 

 

L’objectiu d’aquest punt és descriure els diversos escenaris mostrats 

anteriorment de forma detallada. Inicialment es mostrarà una descripció amb 

alguna captura de l’ interfície i si es necessari de forma detallada. A continuació 

es mostrarà el diagrama de cas d’ús i s’explicarà de forma detallada el procés i 

les seves activitats associades.  

5.3.1. ES1 - Cerca per text lliure 

 

5.3.1.1. Descripció 

 

Es descriu la funcionalitat que permetrà a l’usuari cercar els termes en els que 

estigui interessat en text lliure. 
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El cercador utilitzarà per cercar tot el que estigui relacionat amb el que l’usuari 

està interessat per tal de poder satisfer les seves necessitats de forma 

complerta. 

Finalment els resultats es presentaran de forma atractiva per tal de que l’usuari 

tingui més facilitat de trobar els resultats en els que realment està interessat. 

5.3.1.2. Interfície usuari 

 

Les interfícies es mostraran en forma de captura de pantalla provisional, degut 

a que l’estil i disseny no està determinat encara i realment no és important en 

aquest moment. Ara per ara no interessa com serà l’aspecte, però si les 

funcionalitats, per això no cal entrar en detall en l’aspecte visual. Es mostren 

els esquemes per les tres visualitzacions: 

 
 

Mode Carrusel 
 

Mode Graella 
 

Mode Llista 

 

 

 

 

 

 
Taula 12 - Modes de visualització 

 

5.3.1.2.1. Captures detallades 

 

A continuació es mostraran les captures de les diverses formes de visualització 

de l’aplicació. Tal i com es pot observar cada captura té uns números. Aquests 
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serviran per poder identificar a les explicacions de les descripcions dels 

processos de quina part s’està parlant. 

  Mode Carrusel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

Mode Graella (Grid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

o

d

e

(8) 

(7) 

(6) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(10) 

(10) 

Figura 71 - Mode Carrusel detallat 

Figura 72 - Mode Graella detallat 
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 Llista (List) 

 

 
Figura 73 - Mode Llista detallat 

 

5.3.1.3. Diagrama cas d’ús 

 

 
Diagrama 2 - Cas d'ús ES1 

 

(4) 

(11) 

(12) 

(9) 
(10) 
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5.3.1.4. Descripció del procés 

 

Escenari ES1 - Cerca per text lliure 

Dependències Cap 

Actors User, GSA 

Descripció Implementació de la cerca per text lliure. 

 

PRECONDICIONS 

- L’usuari ha arribat a la pàgina de gencat per mitjà del seu navegador habitual i ha accedit al 

cercador visual. 

- L’usuari ha arribat a la pàgina del cercador per mitjà de la url del navegador directament. 

 

FLUXE NORMAL 

- L’usuari omple el camp de text i prem el botó de cerca. 

 

POSTCONDICIONS 

- El cercador mostrarà els resultats trobats en format Llista (List) per defecte (9). A cada plana 

es mostraran 10 resultats en aquest mode. 

 

- En el mode de visualització Llista (List), es presentaran tots els resultats en format de Llista 

(List), per explotar la informació textual i la visual a l’hora (9). 

- Quan l’usuari passa per sobre de la captura de la plana (efecte mouse over) es fa un zoom de 

la imatge (12). 

- Per a l’exploració dels resultats en mode Llista (List) hi haurà una paginació normal amb 

següent i anterior. A cada plana es mostraran 10 resultats.  

- Cal destacar que el text dels resultats totals(10) funcionarà de la següent forma en qualsevol 

mode: 

- Si la cerca té un nombre de resultats concrets → p.ex: 10 resultats de 500 

- Si la cerca té un nombre de resultats més gran que 1000 → p.ex: 10 resultats de més 

de 1000 

(Això es degut a que Google no és capaç de facilitar-nos el nombre concret de resultats 

obtinguts.) 

- En tot moment es mostraran els modes de visualització per tal de que el usuari pugui canviar 

al mode de visualització desitjat (4) Com es pot observar el mode de visualització que està 

actiu estarà ressaltat. 

 

- En el mode de visualització Graella (Grid), es presentaran tots els resultats en format taula 

semblant al format que presenta Google Images (6). 

- En aquest mode els resultats es van carregant a mesura que l’usuari es va movent per els 

resultats obtinguts per mitjà del scroll del ratolí. Únicament si arribem a un límit de pàgines (40 

pàgines) es mostrarà el botó de Mostrar més resultats (7). També cal destacar que el nombre 

de resultats (10) s’anirà actualitzant a mesura que l’usuari va explorant els resultats. (p.ex: 10 

resultats de més de 1000 → 20 resultats de més de 1000)  



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      119  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

- En mode Graella (Grid), cada resultat mostrarà una captura de la plana web i quan l’usuari 

faci mouse over per sobre d’un resultat es mostrarà una fitxa amb informació que contindrà el 

títol, la descripció textual i url (8). 

 

- El cercador permetrà a l’usuari explorar els resultats en mode Carrusel (1) per mitjà de: 

- les fletxes direccionals del teclat 

- scroll del ratolí més una direcció  

- Cada resultat mostrarà una captura de la plana web i un cop el ratolí es posiciona a sobre 

d’un dels resultats, indicant l’ interès de l’usuari per aquest, es mostrarà a la part inferior la 

informació següent(2): 

- Títol del resultat 

- Descripció textual 

- Link de la plana web  

- Es realitzarà una ombra quan ens situem a sobre de un resultat amb el cursor per tal de 

emfatitzar aquest (3). 

 

- La paginació en el mode Carrusel mostrarà 10 resultats més o menys en funció del que 

desitgi l’usuari(5). 

- Totes les captures web en els diferents modes de visualització seran links cap als portals web 

corresponents perquè l’usuari pugui visitar el resultat desitjat. 

 

 

 

EXCEPCIONS 

- Si no existeixen resultats, es mostrarà un avís informant l’usuari que la cerca no ha trobat 

resultats. 

 

5.3.1.5. Detall de les activitats associades al procés ES1 
 

5.3.1.5.1. Activitats associades 

Les activitats associades són les que es poden observar en la següent taula: 

 

Num 

 

Activitat associada 

 

AC1 Llistar resultats 

AC2 Moviment d’exploració 

AC2.1 Moviment d’exploració actualitzat 

AC3 Mostrar més resultats 

AC3.1 Mostrar més resultats actualitzat 

AC4 Paginació 

AC5 Visitar plana web 

AC6 Mouse Over 

Taula 13 - Activitats associades a ES1 
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5.3.1.5.2. AC1 – Llistar resultats 

 

Els resultats es poden mostrar en 3 visualitzacions diferents: 

 
 

Mode Carrusel 
 

Mode Graella (Grid) 
 

Mode Llista (List) 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Llistar resultats en els diferents modes de visualització 

 

 Diagrama i explicació 

 

 
Diagrama 3 - Activitat associada AC1 

 

Es llisten els resultats en els diversos modes existents. 

5.3.1.5.3. AC2 – Moviment d’exploració 

 

 Casos: 

 - Scroll dreta mode Carrusel 

 - Scroll esquerre mode Carrusel 

 - Fletxa teclat dreta mode Carrusel 

 - Fletxa teclat esquerre mode Carrusel 

 

 

 

uc AC1-Llistar resultats 

GSA

(from Actors)

User

(from Actors)

Llistar resultats
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 Diagrama i explicació 

 
Diagrama 4 - Activitat associada AC2 

 

Inicialment es va definir tal i com s’observa en el diagrama de casos d’ús ja que 

encara no s’havia fet un estudi dels diversos carrusels que existien i per tant es 

va optar per fer aquesta proposta. Més endavant vam observar que el 

moviment de scroll esquerre i dreta tenia grans problemes d’usabilitat en alguns 

navegadors i per això la vam desestimar... i l’ús del teclat únicament era poc 

intuïtiu per l’usuari a no ser que llegís el manual d’ajuda per tan també es va 

eliminar. 

Tanmateix es va proposar una nova manera de navegar per mitjà d’una barra 

amb 2 botons ( endavant(1) /enrere (2) ) i l’ scroll (3) .  Podem observar una 

captura d’aquesta a continuació: 

 

uc AC2-Mov iment d'exploració

User

(from Actors)

GSA

(from Actors)

Scroll dreta

Scroll esquerre

Fletxa esquerra

Fletxa dreta
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Figura 75 - Barra de control d'eploració en mode carrusel 

 

5.3.1.5.4. AC2.1- Moviment d’exploració actualitzat 
 

Tal i com s’ha explicat anteriorment el moviment d’exploració en el mode 

Carrusel es farà finalment per mitjà de la barra amb l’scroll i 2 botons. Perquè 

no s’ha explicat directament aquesta solució? No s’ha explicat directament 

aquesta solució, perquè s’ha volgut fer de forma realista tal i com ocorre en un 

projecte. Es va definir la conceptualització i l’anàlisi funcional amb el cas  AC2. 

Posteriorment quan l’equip de disseny va estudiar la proposta presentada 

juntament amb l’estudi dels diversos carrusels es va arribar a la nova versió 

proposada AC2.1. 

Per tant les noves funcionalitats són: 

 Botó dreta (2) 

 Botó esquerra (1) 

 Moviment de la barra central (3) 

 

També cal afegir una nova funcionalitat d’exploració que no té a veure amb la 

barra, ja que la funcionalitat de scroll dreta i scroll esquerra van ser 

descartades per problemes d’usabilitat (explicades en el AC2). Aquesta nova 

funcionalitat és la de fer click a una imatge del carrusel i aquesta es situa en la 

posició central de manera automàtica. 

 

 

 

 

 

(1) (3) (2) 
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 Casos 

 Per mitjà del barra 

o Botó dreta (2) 

o Botó esquerra (1) 

o Moviment de la barra central (3) 

 Fer click a una imatge 

 

 Diagrama i explicació 

 
    Diagrama 5 - Activitat associada AC2.1 

 

Podem observar les diverses funcionalitats per l’exploració dels resultats en el 

mode Carrusel en el diagrama anterior. 

Hi ha 3 funcionalitats relacionades amb la barra d’exploració que s’ha mostrat 

anteriorment. A continuació les explicarem de manera detallada. 

o Fletxa dreta: Si l’usuari fa click a sobre la fletxa dreta el carrusel 

girarà tots els resultats en sentit antihorari en tres dimensions 

permetent a l’usuari que explori tots els resultats obtinguts. En el cas 

de que arribi a l’últim resultat es seguirà donant voltes en sentit 

antihorari. 
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o Fletxa esquerra: Si l’usuari fa click a sobre la fletxa dreta el carrusel 

girarà tots els resultats en sentit horari en tres dimensions permetent 

a l’usuari que explori tots els resultats obtinguts. En el cas de que 

arribi a l’últim resultat es seguirà donant voltes en sentit horari. 

 

 

o Moviment de la barra central: Si l’usuari mou la petita barra ubicada 

entre les dues fletxes s’aplicarà la mateixa funcionalitat que fletxa 

dreta o fletxa esquerre en funció de cap a on es mogui la barra.  

 

 

Per últim queda un altre funcionalitat que no està relacionada amb la barra 

d’exploració que és Fer click a una imatge.  Si en el mode Carrusel es fa click 

a una imatge aquesta estigui on estigui situada respecte el carrusel es 

posiciona de forma automàtica en la posició frontal del carrusel. D’aquesta 

forma si el usuari identifica un resultat que li interessa pot navegar cap a ell de 

forma instantània. 

5.3.1.5.5. AC3- Mostrar més resultats 

 

 Casos: 

 - Fer click al botó en el mode Graella (Grid) 

 

 

 Diagrama i explicació 

 

 
Diagrama 6 - Activitat associada AC3 

 

 

uc AC3-Mostrar més resultats

GSA

(from Actors)

User

(from Actors)

Fer click al botó
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5.3.1.5.6. AC3.1- Mostrar més resultats actualitzat 

 

Inicialment es va definir tal i com s’observa en el diagrama de casos d’ús  del 

AC3, però un cop fet el disseny, es va decidir que normalment un usuari no 

arribaria fins la pàgina 40 navegant en busca de un resultat i aleshores es 

mostraria el botó de més resultats, probablement abans canviaria el patró de 

cerca, és a dir refaria la cerca amb un nou keymatch. Normalment segons 

diversos estudis el usuari mira la primera pagina de resultats i com a molt la 

segona i sinó troba el que està buscant canvia el keymatch per detallar més el 

que està buscant o bé canviar per complet el keymatch. 

5.3.1.5.7. AC4- Paginació 

 

 Casos: 

 - Mode Carrousel: 

 

 - Fer click a 10 resultats més 

 

 - Fer click a 10 resultats menys 

 

 - Mode Grid 

 

  - Fer click al boto (AC3) 

 

 - Mode List 

 

  - Fer click a fletxa ->  

 

  - Fer click a fletxa <- 
 

 

 

 Diagrama i explicació 

 

Com es pot observar en el diagrama següent es mostren diversos casos que el 

usuari pot realitzar. A continuació els descriurem breument: 
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Cas Explicació 

Fer click a 10 resultats més El sistema mostra 10 resultats més, en 

forma de Carrusel, quan el usuari fa 

click en el literal. 

Fer click a 10 resultats menys El sistema mostra els 10 resultats 

anteriors, en forma de Carrusel, quan 

el usuari fa click en el literal. 
Fer click al botó (AC3) El sistema mostra més resultats un cop 

s’han carregat 40 pàgines 

aproximadament de forma automàtica 

per mitjà de l’scroll amb direcció 

inferior. Aquest cas apareix en el mode 

de visualització Graella (Grid) 
Fer click a fletxa Next page> El sistema mostra 10 resultats més, en 

forma de Llista (List), quan el usuari fa 

click en el botó → 
Fer click a fletxa <Previous page El sistema mostra els 10 resultats 

anteriors, en forma de Llista (List), 

quan el usuari fa click en el botó ← 
Taula 14 - Cassos de paginació en els diversos modes de visualització 

 

A continuació podem veure les previsualitzacions de les interfícies de 

paginació: 

- Paginació del Mode Carrusel 

 

 
- Paginació del Mode Graella (Grid) 

 

 

 

 

 

 

- Paginació del Mode Llista (List) 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 76 - Paginació en el mode Carrusel 

Mostrar més resultats
 

Figura 77 - Paginació en el mode Graella 

 

Figura 78 - Paginació en el mode Llista 
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- Diagrama 

 
Diagrama 7 - Activitat associada AC4 

5.3.1.5.8. AC5- Visitar plana web 

 

A continuació s’explicaran els diversos cassos dels detalls a les diferents 

visualitzacions. Quan ens referim a detall, ens estem referint a la fitxa 

descriptiva que mostra la informació de títol, descripció i url del resultat.  

 

 Casos: 

 - Mode Carrusel: 

 

 - Fer click al link del detall 

 

 - Mode Graella(Grid) : 

 

  - Fer click al link del detall 

 

 - Mode Llista (List) : 

 

  - Fer click al link del detall 

uc AC4-Paginació

Mode Grid

Mode List

Mode Carrousel

GSA

(from Actors)

User

(from Actors)

Fer click a 10 més 

resultats

Fer click a 10 

resultats menys

Fer click a la fletxa -

>

Fer click a la fletxa 

<-

Fer click al botó
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 Diagrama i explicació 

 

En els tres casos quan es fa click al link o al títol del detall es visita la plana 

web. La diferència és que en cada visualització el detall es diferent o té un 

posicionament diferent en l’aplicació 

A continuació podem veure unes captures dels diferents detalls en els diversos 

modes de visualització (la fletxa indica on s’ha de fer click per a visitar la plana 

web): 

- Detall del Mode Carrusel: 

 

 
Figura 79 - Detall mode Carrusel 

  

- Detall del Mode Llista (List) 

 

 

-

 

Detall del Mode Graella (Grid) 
 

 
Figura 81 - Detall mode Graella 

← 

← 

 

← 

 

← 

 

 

 

 

← 

← 

← 

 
Figura 80 - Detall mode Llista 
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 Diagrama 

 

 
Diagrama 8 - Activitat associada AC5 

 

5.3.1.5.9. AC6- Mouse Over 

 

 Casos: 

 - Mode Llista (List) 

- Passar ratolí per sobre de la captura de la plana 

web. 

 

- Mode Graella (Grid) 

- Passar ratolí per sobre de la captura de la plana 

web. 

 

- Mode Carrusel 

- Passar ratolí per sobre de la captura de la plana 

web. 

 

 Diagrama i explicació 

 

En el mode Llista (List) quan es passa el ratolí per sobre de la captura de la 

plana web es visualitza per mitja d’un zoom la plana web per tal que l’usuari 

pugui veure-la millor.  

Inicialment el detall en el mode Llista (List) és així: 

 

 

 

U

n

 

uc AC5-Visitar plana web

User

(from Actors)

GSA

(from Actors)

Fer click al link del 

detall 

Figura 82 - Visualització de resultat inicial en mode Llista 
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cop el ratolí es posa a sobre la imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el mode Graella (Grid) quan es passa el ratolí per sobre de la captura de la 

plana web es visualitza una fitxa descriptiva per tal que l’usuari pugui veure 

més informació del resultat. 

Inicialment el mode Graella (Grid) és així: 

 
   Figura 84 - Visualització de resultat inicial en mode Llista 

 

Un cop el ratolí es posa a sobre la imatge podem veure el detall: 
 

 

 
Figura 85- Mouse over d'un resultat en mode Graella 

  
Figura 83 - Mouse over d'un resultat en mode Llista 
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En el mode Carrusel quan es passa el ratolí per sobre de la captura de la plana 

web es visualitza una fitxa descriptiva per tal que l’usuari pugui veure més 

informació del resultat.  

Inicialment el mode Carrusel és així: 

 
Figura 86- Visualització de resultat inicial en mode Carrusel 

 

 

Un cop el ratolí es posa a sobre la imatge podem veure el detall: 
 

 
Figura 87 - Mouse over d'un resultat en mode Carrusel 
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Diagrama 

 

 
Diagrama 9 - Activitat associada 6 

 

5.3.2. ES2 - Reiniciar cerca  

 

5.3.2.1. Descripció 

 

Es descriu la funcionalitat que permetrà a l’usuari tornar a realitzar una cerca 

per poder trobar el que realment estava interessat. 

5.3.2.2. Interfície usuari 

 

- 

 

5.3.2.3. Diagrama cas d’us 

 

 
Diagrama 10 - Cas d'ús ES2 

 

 

 

 

 

uc ES2-Reiniciar cerca

User

(from Actors)

Reiniciar cerca

GSA

(from Actors)
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5.3.2.4. Descripció del procés 

 

Escenari ES2 - Reiniciar cerca 

Dependències Cap 

Actors User 

Descripció Es reinicia la cerca per poder trobar el resultat 

desitjat. 

 

PRECONDICIONS 

- L’usuari ha arribat a la pàgina de gencat per mitjà del seu navegador habitual i s’ha posicionat 

a la pestanya cercador visual. 

- L’usuari ha arribat a la pàgina del cercador per mitjà de la url del navegador directament. 

- L’usuari ha realitzat una cerca d’alguna paraula en la que està interessat trobar resultats. 

 

FLUXE NORMAL 

- L’usuari reinicia la cerca i tornar a cercar un altre resultat. 

 

POSTCONDICIONS 

- El cercador es reiniciarà i tornarà a realitzar al cerca de la nova paraula. 

 

EXCEPCIONS 

- 

 

5.3.3. ES3 - Selecció de visualització  

 

5.3.3.1. Descripció 

 

Es descriu la funcionalitat que permetrà a l’usuari escollir la manera de 

presentar els resultats. La presentació d’aquests serà clara i atractiva per tal de 

poder facilitar al usuari la cerca d’informació, gràcies a això el temps de cerca 

millorarà en l’aspecte temporal. 
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5.3.3.2. Interfície usuari 

 

Els modes de visualització són els mateixos que es mostren en les interfícies 

de  la ES1. 

 
Figura 88 - Diversos modes de visualització 

5.3.3.3. Diagrama cas d’us 

 

 
Diagrama 11 - Cas d'ús ES3  

uc ES3-Selecció de v isualització

User

(from Actors)

GSA

(from Actors)

Selecció de 

v isualització

Visualitzar en mode Grid

Visualtizar en mode 

Carroussel

Visualitzar en mode List

«include» «include»

«include»

(3) (1) (2) 
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5.3.3.4. Descripció del procés 

 

Escenari ES3 - Selecció de visualització 

Dependències Cap 

Actors User, GSA 

Descripció Implementació de com es mostraran els 

resultats obtinguts de la paraula cercada per 

l’usuari. 

 

PRECONDICIONS 

- L’usuari ha de seleccionar un mode de cerca sinó el cercador per defecte mostrarà el mode 

carrousel. 

- L’usuari ha d’haver realitzat una cerca perquè s’activi un mode de visualització. 

 

FLUXE NORMAL 

- L’usuari cerca la paraula desitjada i per defecte el cercador mostrarà els resultats obtinguts en 

mode Carrusel. 

- Quan l’usuari decideix canviar de mode pressiona el boto mode Graella(Grid) (1) o mode 

Llista(List) (2). 

- Si l’usuari decideix canviar a mode Graella(Grid) el sistema mostrarà els resultats obtinguts 

en mode Graella(Grid) 

- Si l’usuari decideix canviar a mode Llista(List) el sistema mostrarà els resultats obtinguts en 

mode Llista(List) 

- I el mateix procés a l’inrevés en el cas de voler canviar a mode Carrusel de nou(3). 

 

POSTCONDICIONS 

- El cercador mostrarà els resultats en mode Graella(Grid) si aquest és el mode seleccionat. 

- El cercador mostrarà els resultats en mode Llista(List) si aquest és el mode seleccionat. 

- El cercador mostrarà els resultats en mode Carrusel si aquest és el mode seleccionat. 

 

EXCEPCIONS 

- Si no existeixen resultats, es mostrarà un avís informant l’usuari que la cerca no ha trobat 

resultats, per tant no es mostrarà cap tipus de visualització. 
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5.3.3.5. Detall de les activitats associades al procés ES3 
 

5.3.3.5.1. Activitats associades 

 

Les activitats associades són les que es poden observar en la següent taula: 

 

 

Num 

 

Activitat associada 

 

 

ACT1 

 

 
Visualitzar en mode Carrusel 

 

ACT2 

 

 
Visualitzar en mode Graella(Grid) 

 

ACT3 

 

 
Visualitzar en mode Llista(List) 

Taula 15 - Activitats associades a ES3 

 

5.3.3.5.2. ACT1- Visualitzar en mode Carrusel 

 

 Casos 

 - Fer click a boto canvi de mode Carrusel 

 

 Diagrama i explicació 

 

Quan es fa click al botó de visualitzar els resultats en 

mode Carrusel, l’aplicació mostrarà els resultats en 

format Carrusel. Cal destacar que per defecte l’aplicació 

presentarà els resultats en aquest format. 

 

Diagrama 

 

 
Diagrama 12 - Activitat associada ACT1 

uc ACT3-Visualitzar en mode List

User

(from Actors)

GSA

(from Actors)

Visualtizar en mode 

Carroussel
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5.3.3.5.3. ACT2- Visualitzar en mode Graella (Grid) 

 

 Casos 

 

 - Fer click a boto canvi de mode Graella(Grid) 

 

 Diagrama i explicació 

 

Quan es fa click al botó de visualitzar els resultats en 

mode Graella(Grid), l’aplicació mostrarà els resultats 

en format Graella(Grid). 

 

Diagrama 

 

 
Diagrama 13 - Activitat associada ACT2 

 

5.3.3.5.4. ACT3- Visualitzar en mode Llista(List) 

 

 Casos 

 - Fer click a boto canvi de mode Llista(List) 

 

 Diagrama i explicació 

Quan es fa click al botó de visualitzar els resultats en 

mode Llista(List), l’aplicació mostrarà els resultats en 

forma de Llista (List) 

 

 

 

 

 

 

 

 

uc ACT2-Visualitzar en mode Grid

GSA

(from Actors)

User

(from Actors)

Visualitzar en mode 

Grid
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Diagrama 

 

 
Diagrama 14 - Activitat associada ACT3 

 

5.3.4. ES4 – Ajuda 

 

5.3.4.1. Descripció 

 

Es descriu la funcionalitat que permetrà a l’usuari disposar d’ajuda quan tingui 

algun dubte en el funcionament de l’aplicació. 

5.3.4.2. Interfície usuari 

 

Interfície general 

 

 

  Figura 89 - Ajuda 

Interfície del vídeo explicatiu 

 

 
Figura 90 - Video explicatiu 

 

uc ACT3-Visualitzar en mode List

GSA

(from Actors)

User

(from Actors)

Visualitzar en mode 

List

↑ 
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5.3.4.3. Diagrama cas d’us 

 

 
Diagrama 15 - Cas d'ús ES4 

  

5.3.4.4. Descripció del procés 

 

Escenari ES4 - Ajuda 

Dependències Cap 

Actors User 

Descripció Implementació de l’ajuda del sistema. 

 

PRECONDICIONS 

- L’usuari ha arribat a la pàgina de gencat per mitja del seu navegador habitual ha accedit al 

cercador visual. 

- L’usuari ha arribat a la pàgina del cercador per mitjà de la url del navegador directament. 

 

FLUXE NORMAL 

- El usuari fa click al literal ajuda i el sistema li mostra una pàgina amb ajuda textual. 

- El usuari fa click al literal com funciona. 

- S’obre una petita finestra que mostra el vídeo explicatiu. 

 

POSTCONDICIONS 

- Es mostra una pàgina amb ajuda de forma textual en el cas d’haver escollit aquesta opció. 

uc ES4-Ajuda

User

(from Actors)

Ajuda

Mostrar informació 

textual

Mostrar v ideo 

explicatiu

«include»

«include»
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- Es mostra el vídeo explicatiu de com funciona l’aplicació, en el cas d’haver escollit aquesta 

opció. 

 

EXCEPCIONS 

-  

 

5.3.4.5. Detall de les activitats associades al procés ES4 

 

5.3.4.5.1. Activitats associades 

 

Les activitats associades són les que es poden observar en la següent taula: 

Num. Activitat associada 

ACTV1 Mostrar informació textual 

ACTV2 Mostrar vídeo explicatiu 

ACTV2.1 Mostrar vídeo explicatiu actualitzat 

Taula 16 - Activitats associades a ES4 

 

5.3.4.5.2. ACTV1- Mostrar informació textual 

 

 Casos 

 - Fer click a Ajuda 

 

 Diagrama i explicació 

Si l’usuari fa click a sobre del literal ajuda es mostrarà 

una plana web que explicarà com funciona l’aplicació. 

 

Diagrama 

 

 
Diagrama 16 - Activitat associada ACTV1 

 

uc ACTV1-Mostrar informació textual

User

(from Actors)

GSA

(from Actors)

Mostrar informació 

textual
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5.3.4.5.3. ACTV2- Mostrar vídeo explicatiu 

 

 Casos 

 - Fer click a Com funciona? 

 

 Diagrama i explicació 

 

Si l’usuari fa click a sobre del literal com funciona es 

mostra el vídeo explicatiu de com funciona l’aplicació. 

 

 

Diagrama 

 

 
Diagrama 17 - Activitat associada ACTV2 

 

5.3.4.5.4. ACTV2- Mostrar vídeo explicatiu actualitzat 

 

Finalment aquesta opció es va descartar degut a que la interfície es va fer que 

fos comprensible per l’usuari sense falta d’ajuda. A més es va decidir unificar el 

Com funciona i el Ajuda i explicar tots els temes que fossin necessaris en el 

ACTV1. 

 
 

 

 

 

 

 

uc ACTV2-Mostrar v ideo explicatiu

User

(from Actors)

GSA

(from Actors)

Mostrar v ideo 

explicatiu
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6. Disseny 
 

Per a realitzar el disseny  i la maquetació de l’aplicació a l’entitat es segueixen 

els passos següents:  

1. Els dissenyadors gràfics realitzen el disseny de l’aplicació.  

2. Es presenten les diverses propostes fins que s’aprova una. Les 

propostes rebudes per part dels dissenyadors són les següents: 

- En format diferent i atrevit 

  

 

Tal i com es pot observar aquesta proposta és molt més arriscada, ja 

que no concorda per a res amb els colors de que segueix l’entitat. Al ser 

una nova manera de buscar totalment innovadora i a la vegada 

experimental, es va creure que seria una bona idea donar un gir 

totalment radical al disseny per tal de donar importància a aquest fet. 

Figura 91 - Maqueta en format atrevit i diferent 
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- En format estàndard 

 

 

Tal i com es pot observar aquesta proposta és molt menys arriscada, ja 

que concorda completament amb els colors de l’entitat. També cal 

destacar queda bé amb el cap i peu corporatiu, ja que aquest cap i peu 

són estàndards i estan vigents a totes les pàgines de l’entitat i no era 

possible canviar-los. 

Finalment la proposta en format estàndard va ser aprovada, degut a que 

veien més oportuna aquesta solució pel context de l’entitat. 

3. Un cop aprovada la proposta els dissenyadors gràfics envien als 

maquetadors diversos arxius en format .jpg (Imatges) i/o .psd (Imatges 

en format photoshop) per tal de saber tots els detalls de com han de ser 

tots els elements de  les diverses visualitzacions. A continuació podem 

Figura 92 - Maqueta en format estàndar 
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veure els arxius que l’equip de maquetadors van rebre per part dels 

dissenyadors gràfics: 

Visualització Captura (jpg/psd) 

Pantalla Inicial  

 

Mode Llista  

 

 

 

 

Mode Graella  

 

 

 

 

 

Mode Carrusel  

 

Taula 17 - Visualitzacions amb la maqueta aprovada 
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4. Generació del html amb l’estructura correcta de les diferents 

visualitzacions. 

a. Llista 

b. Graella 

c. Carrusel 

5. Adaptació del CSS afegint a la maqueta els arxius reals .css i adaptant 

el seu funcionament. Unificar tots els .css en un únic arxiu i que superi el 

validador (CSS Validator W3C i XHTML Strict). 

a. Comprovar el seu funcionament en tots els navegadors 

 

6. Accessibilitat. En aquest punt s’ha de fer tots els tags HTML siguin 

accessibles. Per tal de que lectors web com ara el HAWS puguin llegir 

les pàgines web de l’entitat de forma correcta per a les persones amb 

una discapacitat visual. 

a. Validar la accessibilitat amb TAW del CTIC (eina que fa un Test 

d’Accessibilitat Web) 

 

7. Adaptació del Javascript afegint a la maqueta els arxius reals .js i 

adaptant el seu funcionament. Unificar tots els .js en un únic arxiu i que 

superi el validador (JSLint) 

a. Comprovar el seu funcionament en tots els navegadors. 

 

8. Adaptar codi real com el de la maqueta completa en tots els seus 

aspectes: html, css, javascript i accessibilitat. 

 

 



PRO

BEA Weblogic

Oracle

Apache 

cercadorVisual

PRO

   jdbc/

cercadorVisual

PRO

BEA1 BEA2

Balancejador

PRO

Apache 

cercadorGencat

PRO

BEA1 BEA2

Balancejador

Servidor 

GSA1
Servidor 

GSA2

Cercador Visual Cercador Gencat

 

Figura 93 - Arquitectura del cercador 

 

7. Arquitectura del projecte 
 

En aquest punt es mostraran tots els aspectes d’arquitectura dels diversos processos que intervenen en el projecte. Inicialment es 

mostrarà l’arquitectura del cercador visual i posteriorment el del procés de captura de les imatges en background. 

7.1. Arquitectura del cercador 

Quan l’usuari cerca alguna paraula ataca 

directament l’apache del cercador visual. 

Aquest està gestionat per un balancejador 

que és l’encarregat d’enviar la petició al 

node1 o node2 de bea weblogic server. 

Això es decideix en funció diversos 

paràmetres. A bea estan ubicades totes 

les aplicacions de l’entitat, per tant allà 

residirà el nostre projecte, el cercador 

visual. Aquest es comunicarà amb la base 

de dades Oracle, situada just a sota seu 

en la captura. I amb el cercador Gencat 

perquè li retorni un xml amb tots els resultats necessaris. El funcionament del cercador Gencat és el mateix que el del cercador 

visual. L’única diferència és que els bea’s ataquen directament a dues màquines de GSA. Aquestes no tenen cap diferència les 

dues contenen les mateixes dades i en funció de diversos paràmetres el que serveix les dades és una o l’altre. 
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7.2. Arquitectura del procés en background 

 

Tal i com es pot observar en el gràfic situat a la part inferior, en aquest procés 

existeix una arquitectura partida en Windows i Linux. Un cop l’aplicació està al 

servidor de bea existeixen uns shedulers que llencen els diversos processos 

quan és necessari. El procés de Webtrends és el primer a esser llençat. Per 

tant el  balancejador decidirà quin bea executarà el procés que es connectara a 

webtrends i obtindrà la llista de URL’s. Posteriorment al tenir una arquitectura 

partida la manera de comunicar el servidor Linux i Windows és per mitjà de sftp 

de dades d’un i http de lectura d’aquestes de l’altre. Un cop s’ha fet el sftp del 

llistat a l’ apache el servidor windows tindrà una tasca programada que es 

llençarà a una hora determinada i realitzarà les diverses captures del llistat i les 

deixarà amb un sftp al apache perquè el servidor Linux pugui llegir les dades 

per http. Per últim s’executara el procés encarregat de inserir aquestes dades a 

la base de dades. Es farà un maching entre les url’s del llistat i el seu path de la 

captura realitzada corresponent.  

Per últim es construirà  un XML amb el llistat de url’s afegint un $ al final perquè 

quan sigui enviat al GSA no tingui en compte més url’s que aquella en concret. 

Un cop controlat tot això s’envia per mitjà d’un webservice de l’entitat a la 

màquina GSA. 

Tot aquests processos són controlats per mitjà de fitxers de control amb 

comparació de timestamps.  
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Figura 94 - Arquitectura del procés en bacground 
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8. Base de dades i UML 
 

8.1. Base de dades 

8.1.1. Taula INFO_IMATGES 

 

En l’últim procés del procés en background intervé la base de dades. Un cop 

realitzades les captures i pujades per sftp al apache gencat és necessari 

introduir els paths d’ on estaran ubicades les imatges a la xarxa i fer el maching 

amb la seva url corresponent per quan l’usuari realitzi una cerca disposi de la 

captura corresponent quan desitgi visualitzar els resultats. 

En aquesta taula es guardarà la informació que s’ha detallat anteriorment, 

gràcies als següents camps:  

ID      - Identificador del registre 

ID_NOM_FITXER    - Identificador del nom del fitxer 

ID_URL      - Url real  

ID_URL_PATH_IMATGE   - Url on s’ubica la captura de pantalla 

CONTIGUT_URL   - Contingut HTML (Noves funcionalitats) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 95 - Software de base de dades 
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8.1.2.  Diagrama 

 

Diagrama 18 - Digrama de base de dades 

 

8.2. UML 

 

8.2.1. Explicació 

 

L’ esquema que veurem en el següent punt representa l’esquema conceptual 

bàsic del projecte del cercador visual. En l’aplicació hi haurà usuaris que no 

se’ls diferencia, ja que tots tenen els mateixos privilegis a l’hora de realitzar una 

cerca. Cada usuari tindrà assignat una col·lecció i un frontend. Aquests seran 

fixos i sempre seran els mateixos per tots els usuaris ( frontend=default , 

col·lecció=prova). Tanmateix quan un usuari fa una cerca s’ha de cercar sobre 

un frontend i sobre una col·lecció per delimitar el abast de la cerca.  Per últim 

un Frontend pot tenir moltes col·leccions, encara que en el nostre projecte 

només s’utilitzi un en concret. 
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8.2.2. Diagrama 

 

Diagrama 19 - Diagrama de classes UML 

 

9. Implantació 
 

En els següents punts s’explicarà el procés d’implantació del projecte. 

Inicialment s’explicaran les característiques del servidor on s’ubiquen les 

aplicacions i posteriorment els diversos passos que ha de seguir una aplicació 

per passar per tots els entorns de dins i fora l’entitat. L’objectiu és que el lector 

tingui una visió general d’aquest procés dins l’entitat.  

 

9.1. BEA Weblogic Server 
 

Les aplicacions a l’entitat s’ubiquen a servidors d’aplicacions, en aquest cas és 

el BEA Weblogic Server. Aquest és un servidor d’aplicacions J2EE i també un 

servidor web http de oracle, per Unix, Linux, Windows i altres plataformes. 
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WebLogic pot utilizar Oracle, DB2, Microsoft SQL Server entre altres bases de 

dades que suportin l’estandar de JDBC. En el nostre projecte s’utilitza Oracle.  

BEA WebLogic Platform té molts altres components que no intervenen en el 

nostre projecte però que són molts interessants com ara Portal, Weblogic 

Integration, Weblogic Workshop( IDE per Java), Jrockit (màquina virtual Java), 

interoperabilitat amb .NET …  

Per veure més informació detallada sobre els components de Bea es pot 

descarregar la documentació oficial del link següent: 

http://download.oracle.com/docs/cd/E13222_01/wls/docs92/index.html 

 

Figura 96 - BEA Weblogic Server 

Tal i com es pot observar totes les aplicacions de l’entitat es controlen per mitjà 

de l’ interfície web. Les captures de pantalla d’aquest BEA són les de la 

màquina de desenvolupament (entorn DEV). Tanmateix a T-Systems quan 

creïn l’aplicació i es faci l’implantació, tenen un BEA igual que aquest pels 

diferents entorns de integració, preproducció, producció (entorns INT, PRE, 

PRO).Com podem observar un cop s’ha creat l’aplicació a BEA amb el nom 

http://download.oracle.com/docs/cd/E13222_01/wls/docs92/index.html
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correcte de projecte i el data source corresponent es visualitzarà a la pestanya 

de deployments. 

 

Figura 97 - Projectes de l'entitat a BEA 

El servidor està configurat de tal manera que si es realitza qualsevol canvi en 

JSP, Javascript, CSS... no cal reiniciar l’aplicació. Si per contrari es canvia 

alguna classe Java o algun component .xml de Spring caldrà seguir els 

següents passos: 

1. Lock & Edit 

2. Anar a la pestanya de Deployments 

3. Fer click al checkbox del nostre projecte Cercador Visual o bé el procés en 

background. 

4. Update 

5. Finish 

6. Activate changes 
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Figura 98 - Procés d'actualització de canvis a BEA 

Un cop fet això la màquina es reiniciarà la màquina i s’actualitzaran els canvis 

realitzats. 

9.2.  Procés d’ implantació 

 

Un cop acabada una aplicació s’han d’enviar una sèrie de formularis per a la 

creació d’aplicacions als entorns de T-systems. És un tràmit burocràtic per 

agilitzar el procés de creació de les diverses aplicacions. Allà s’especifiquen 

aspectes com ara, connectivitats, noms, script de creació de bases de dades... 

Aquests formularis els podem veure en el annex I i annex II. Prèviament s’ha de 

fer una petició mitjançant l’eina de ticketing de l’entitat perquè doni el vist i plau. 

Aquesta petició es pot observar en el annex III. Per pujar una aplicació a PRO 

(entorn de producció) s’han de seguir una sèrie de passos que es poden 

observar en el següent gràfic i són els següents: 

1. Aplicació funcioni en LOCAL atacant el GSA de PRE i el Oracle de DEV 

2. Aplicació funcioni en DEV atacant el GSA de PRE i el Oracle de DEV 

3. Aplicació funcioni en INT atacant el GSA de PRE i el Oracle de INT 

4. Aplicació funcioni en PRE atacant el GSA de PRE i el Oracle de PRE 
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5. Aplicació funcioni en PRO atacant el GSA de PRO i el Oracle de PRO 

On els diversos entorns:  

LOCAL és la màquina en local del desenvolupador 

DEV és l’entorn de desenvolupament 

INT  és l’entorn d’integració, ja ubicat a T-Systems. 

PRE  és l’entorn de preproducció, ja ubicat a T-Systems. 

PRO  és l’entorn producció, ja ubicat a T-Systems. 

Per últim podem observar un gràfic pel cercador visual i un altre pel procés en 

background que mostra els diversos passos explicats anteriorment. 



- Diagrama del cercador Visual 

Suposarem que en el següent diagrama l’ aplicació, ja està implantada a PRO. Els diversos quadrats de color blau fort representen els 

diversos entorns. Per no pintar 5 gràfics i per mostrar els passos que s’han de seguir per pujar una aplicació a PRO, s’ha cregut oportú dir 

que els quadrats blaus aniran prenent els valors dels diversos entorns en funció de quin dels 5 punts explicats anteriorment estigui el procés 

d’implantació.  
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Figura 99 - Procés d'implantació als diversos entorns en el cercador visual 



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      157  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

- Diagrama del procés en background (cercador Visual Processor) 

Suposarem que en el següent diagrama l’ aplicació del procés en background, ja 

està implantada a PRO. Els diversos quadrats de color blau fort representen el que 

s’ha explicat en el diagrama anterior. 
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Figura 100- Procés d'implantació als diversos entorns en el procés en background 



10. Gestió del projecte  

L’objectiu del següent punt és contemplar tots els aspectes de gestió i organització del projecte. Inicialment es mostraran les 

planificacions inicial i final. Posteriorment s’extrauran unes conclusions per tal veure perquè ha canviat i que ha estat el que ho ha 

fet canviar. A continuació es realitzarà una estimació econòmica simulant com si el projecte hagués estat desenvolupat per 

professionals del sector informàtic. D’aquesta manera podrem quantificar el nostre projecte en l’aspecte econòmic en funció del 

temps invertit per cada perfil de treballador. Per últim s’explicaran les eines i tecnologies de suport que s’han utilitzat en el projecte. 

10.1. Planificació  

10.1.1. Planificació inicial  

Diagrama 20 -Planificació inicial 
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10.1.2. Planificació final  

 

Diagrama 21 - Planificació final 
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10.1.3. Conclusions 

 

Un cop vistes les planificacions inicial i final podem comprovar que hi ha certes 

diferències i que comentarem a continuació.  

La primera i més clara és que la planificació inicial es va programar totes les tasques 

de forma seqüencial, en canvi a la planificació final es pot observar que moltes 

tasques es realitzen en paral·lel i que no segueixen un ordre seqüencial per alguns 

motius que poden haver sorgit en aquell moment. Això dona al projecte un toc 

realista, ja que a mesura que es van desenvolupant parts del projecte sorgeixen 

problemes inesperats. Un clar exemple del que s’està comentant és que l’anàlisi 

funcional i la conceptualització es van fer a l’hora a la planificació final mentre que a 

l’ inicial estaven programades de forma seqüencial. 

Un altre diferència és que a la planificació inicial es va suposar que fins que no 

estigués clara tota la part funcional de l’aplicació no es començaria a desenvolupar 

res. En canvi tal i com podem veure a la planificació final es comença a fer el procés 

d’injecció de dades al GSA amb unes dades fictícies que posteriorment ja seran les 

reals. També es comença a fer l’estudi dels diversos programes de captura i el 

procés d’extracció de dades de Webtrends. Aquests processos s’anaven 

desenvolupant de forma independent per finalment quan tinguéssim les dades 

correctes unificar-los i fer-los servir com cal.  

El gran problema que ens hem trobat al projecte va esser l’elecció d’un programa de 

captura que no s’adaptava en els aspectes arquitectònics de l’entitat, aquest va ser 

Scrender. El dia 29/10/10 va ser el dia que ens vam adonar de l’ error. Per tant això 

tampoc estava contemplat en la planificació inicial lògicament. El que es va fer va ser 
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començar a treballar amb unes imatges estàtiques i temporals per començar a 

desenvolupar les diverses visualitzacions del cercador i a l’hora fer un estudi de les 

diverses possibilitats tal i com podem veure a la planificació final.  

L’altre problema que vam tenir va ser que la solució escollida comportava un cost 

econòmic, cosa que va allargar el projecte, ja que no vam disposar del software de 

captura per poder començar a unificar els diversos processos del procés en 

background fins al dia 25/01/11, tal i com podem veure a la planificació final. 

Per últim tal i com es veu en la planificació inicial la tasca d’ implantació dura 

únicament 3 dies, i això es bastant surrealista tenint tots els aspectes de configuració 

que calen i la complexitat dels diversos entorns que s’han explicat durant el projecte. 

Per tant a la planificació final es pot veure que aquesta feina s’ha triplicat 

temporalment segons el que es va programar. 

Per últim comentar que el fet que es desenvolupés un projecte per una entitat 

pública ha enlentit molt el desenvolupament sobretot per temes de burocràcia. Per 

exemple temes de permisos, temes de compra de software, tema de validacions de 

maqueta, tema validacions conceptualització i anàlisi funcional. Un clar exemple és 

que a la planificació final l’anàlisi funcional i conceptual es finalitzen el dia 6/10/10 i 

es validat i acceptat el dia 24/11/10, gairebé 2 mesos més tard. La resolució 

d’aspectes com aquest hagués fet molt més fluït el desenvolupament del projecte.  
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10.2. Estimació econòmica 

 

En aquest apartat es realitza una estimació del cost econòmic del projecte tenint en 

compte el nombre d'hores dedicades pels diferents perfils que puguin haver 

participat en aquest projecte. 

Concretament els perfils involucrats en aquest projecte són els següents: 

• Analista: És el responsable de fer l'estudi previ i l'estudi de la tecnologia. 

També és el responsable d'especificar i dissenyar l'aplicació. 

• Programador: És el responsable d'implementar el codi que l'analista ha 

dissenyat i comprovar la seva correcta funcionalitat. 

Així, a continuació tenim la distribució detallada de les hores de treball dels diferents 

perfils segons les tasques a què estan assignats 

Analista:  

Tasca Hores 

Estudi de la tecnologies 160 

Especificació y disseny d’aplicacions 80 

Finalització de la memòria 30 

  

Total 270 

Taula 18 - Estimació de treball pel perfil Analista 
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Programador:  

Tasca Hores 

Programació d’aplicacions 765 

  

Total 765 

Taula 19- Estimació de treball pel perfil Programador 

 

Finalment en la següent taula es reflexa les hores totals de treball per cada perfil, el 

preu per hora i el cost total d’aquests. 

Perfil del treballador Hores Preu/hora (€) Cost(€) 

Analista 270 45 12150 

Programador 765 28 21420 

Total   33570 

Taula 20- Estimació econòmica del projecte 

 

10.3. Eines i tecnologies de suport  

 

A continuació es farà una enumeració de les eines i tecnologies més importants 

usades en el projecte amb una petita explicació de que és cada una i per a qué 

l’hem fet servir. 

Les eines i tecnologies usades són:  

 Microsoft Word – És un editor de text. S’ha utilitzat bàsicament per a realitzar 

la memòria del projecte, documentació i manuals. 
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 Microsoft Powerpoint - És un programa que serveix per a fer presentacions. 

S’ha utilitzat per a fer la presentació que es presentarà als membres del 

tribunal. 

 Microsoft Visio - És un programa que serveix per a fer gràfics i esquemes 

tècnics. S’ha utilitzat per a fer els diagrames d’arquitectura del cercador visual 

i del procés en background entre d’altres esquemes que apareixen a la 

memòria.  

 Microsoft Project – És un programa per fer planificacions de projectes. 

Lògicament s’ha utilitzat per a realitzar la planificació del projecte per mitjà 

d’un Gannt per a tenir una estimació temporal de la durada d’aquest. 

 Microsoft Excel - És un programa que fa ús de fulles de càlcul. S’ha utilitzat 

per fer els diversos estudis temporals i extreure dades gràfiques i 

estadístiques. 

 GoogleDocs – És un servei que ofereix Google per mitjà de la xarxa. S’ha 

utilitzat per compartir documents i debatre temes. 

 Photoshop CS5 – És un programa que serveix per editar fotografia. S’ha 

utilitzat en el procés de maquetació. 

 Dropbox – És un servei que ofereix Dropbox per mitjà de la xarxa per a fer 

copies de documents. Sobretot ha estat utilitzat per intercanviar feina feta a la 

feina i feina feta a casa. 

 Gmail – Gestor de correu per mitjà de la xarxa. Ha estat el mètode de 

comunicació amb els diverses persones que han ajudat a fer aquest projecte. 

 Eclipse – És un IDE per a desenvolupar projectes. S’ha utilitzar per 

desenvolupar el projecte web del cercador visual i el procés en background de 

captura de les imatges.  



   Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

 

 

      165  
Facultat d’Informàtica de Barcelona Jaime Ruiz Jimenez 

 Putty – És un client SSH amb llicencia lliure. S’ha utilitzat per accedir als 

servidors per mitjà de consola. Majoritàriament a BEA WebLogicServer.  

 Filezilla – És un client FTP. S’ha utilitzat per poder pujar tots els arxius 

necessaris al servidor. 

 Firebug – És una extensió de Firefox per a desenvolupadors i programadors 

web. S’ha utilitzat per depurar el codi font, CSS, HTML i Javascript. 

Majoritàriament en el procés de maquetació.  

 Webtrends – És un servei a nivell analític i estadístic de diversos aspectes 

que té contractat l’entitat.  

 Google Search Appliance – Es la tecnologia que ens permet personalitzar i 

donar un abast a la cerca. 

 Connexió a Escritori Remot – És un servei que proporciona Windows per a 

connectar-te remotament a una màquina. Quan es feien proves del procés en 

background es connectava per mitjà d’aquesta eina a l’escriptori i es copiava 

el jar, el manifest i les llibreries necessàries per executar el projecte. Un cop 

fet això amb la tasca programada de Windows en el moment necessari el 

programa es posava en marxa.  

 Webshot – És el programa encarregat de realitzar les captures de les url’s 

més populars de l’entitat. 

 Enterprise Arquitect – És el programa amb el que s’han fet els gràfics de 

l’anàlisi funcional dels diversos cas d’ús. 

 dbVisualitzer– És el programa que s’ha utilitzat per gestionar i navegar per la 

base de dades relacional a través de JDBC. 
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11.  Conclusions  
 

En aquest punt, donat que és el final s’explicaran les possibles millores i 

s’exposaran les conclusions del projecte juntament amb una sèrie d’agraïments. 

11.1. Possibles millores  

 

Un cop realitzat el pes gros del cercador fer noves i possibles millores es fa més 

senzill i amigable, ja que, amb petits canvis els resultats tendeixen a ser molt més 

grans, visibles i a l’hora atractius. 

A continuació enumerarem algunes possibles millores que s’han anat pensant i 

que s’han deixat per fases futures: 

 Noves visualitzacions 

 Millora del control d’errors del procés en background 

 Captura amb el keymatch en negreta 

 Oferir codi HTML amb el keymatch en negreta 

 Zoom detallat de les imatges amb HTML 5.0 

 Visualització de la captura de la web complerta 

11.2. Conclusions   

 

Al començar aquest projecte, ens vam proposar uns objectius que volíem complir. 

Arribats a aquest punt, hem de revisar aquest objectius per comprovar si 

finalment el projecte s’han cobert les expectatives inicials: 

 S’ha creat el cercador visual amb les diverses visualitzacions 

o Llista 
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o Graella 

o Carrusel  

 S’ha alineat el cercador amb l’eina estadística i analítica de l’entitat 

 S’ha creat el procés en background que captura les imatges de forma 

periòdica. 

 S’ha donat un servei més complert a l’usuari per les 6000 url’s més 

cercades a l’entitat. 

Tanmateix l’únic tema que ha quedat obert ha estat l’ implantació per motius 

aliens al projecte final de carrera. Cal indicar que l’ implantació del cercador 

visual per a la Generalitat no ha estat completada a tots els entorns, ja que el lent 

i costós procés de formularis burocràtics, juntament amb els tràmits i indicacions 

fetes a T-Systems, ha fet que no acabés d’estar implantat completament.   

Tot i això, podem concloure que s'han complert els objectius que ens havíem 

proposat al principi del projecte, amb la petita excepció de la implantació del 

cercador a alguns entorns. 

11.3. Valoració personal  i agraïments  

 

La meva valoració personal d’aquest projecte ha estat molt positiva sobretot per 

poder realitzar un com a projecte final de carrera un projecte real. Al ser un 

projecte real ens hem trobat problemes dia a dia i hem hagut d’anar solucionant-

los a mesura que sorgien amb solucions que es decidien sobre la marxa. 

Primerament m’agradaria agrair la possibilitat de fer aquest projecte al Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, especialment al departament 

on jo he desenvolupat la meva tasca Departament d’Atenció Ciutadana (DGAG). 

Agrair a Rosa Maria Martín, cap de serveis de Laboratori de Càlcul de la Facultat 
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12. Annexes  

12.1. ANNEX I – Formulari per a la creació de projecte i desplegament de 

dades 
 

Formulari per a la creació del projecte Cercador Visual 

- Índex 

 

Figura 101 - Formulari burocràtic de l'entitat I 

- Dades d’aplicació 

 

Figura 102- Formulari burocràtic de l'entitat II 
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- Dades tècniques 

 

o Dades generals 

 

 

o Configuració de cada Apache 

 

 

 

 

o Configuració servidor d’apliacions 

 

 

 

 

o  

o  

o  

o  

Figura 103- Formulari burocràtic de l'entitat III 

Figura 104- Formulari burocràtic de l'entitat IV 

Figura 105- Formulari burocràtic de l'entitat V 
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o Altres 

 

 

 

 

 

 

Formulari per dades per el desplegament  a integració 

- Index 

 

Figura 107 - Formulari burocràtic de l'entitat VII 

 

 

 

 

 

 

Figura 106- Formulari burocràtic de l'entitat VI 
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- Dades Aplicació 

 

Figura 108 - Formulari burocràtic de l'entitat VII 

-Dades tècniques 

o Dades d’execució 

 

Figura 109 - Formulari burocràtic de l'entitat VIII 
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o Dades de la intervenció 

 

Figura 110 - Formulari burocràtic de l'entitat IX 

-Instruccions de la petició 

o Detall de les instruccions 

 

Figura 111 - Formulari burocràtic de l'entitat X 
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o Joc de proves 

 

Figura 112 - Formulari burocràtic de l'entitat XI 

 

o Instruccions marxa enrere 

 

 

 

 

 

-Instruccions desplegament 

o Detall de les instruccions 

 

Figura 114 - Formulari burocràtic de l'entitat XIII 

Figura 113 - Formulari burocràtic de l'entitat XII 
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o Joc de proves 

 

o Instruccions marxa enrere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 - Formulari burocràtic de l'entitat XIV 

Figura 116 - Formulari burocràtic de l'entitat XV 
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12.2. ANNEX II – Formulari per a la creació de base de dades 

 

Formulari per dades per la sol·licitud de creació de base de dades Oracle 

- Índex 

 

Figura 117 - Formulari burocràtic de l'entitat XVI 

- Dades Aplicació 

- Aplicació 

 

Figura 118 - Formulari burocràtic de l'entitat XVII 
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- Contacte tècnic i de suport 

 

 

 

 

 

- Back up persona de contacte 

 

 

 

 

 

- Dades Tècniques 

 

Figura 121 - Formulari burocràtic de l'entitat XX 

Figura 119 - Formulari burocràtic de l'entitat XVIII 

Figura 120- Formulari burocràtic de l'entitat XIX 
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12.3. ANNEX III – Petició per l’eina suport gencat de creació de projecte 

 

- Ticket de l’entitat 

 

 

Figura 122 - Ticket del servei de suport de l’entitat 
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