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Introducció 

Context 

Els lectors de RSS son aplicacions que permeten als usuaris subscriure’s a continguts 

web que s’actualitzin amb periodicitat. El funcionament és molt simple: l’usuari 

especifica una adreça d’un canal i el sistema el formata en diversos elements 

preparats per consultar en ordre de publicació. L’avantatge principal que aporten els 

lectors de RSS és poder tenir tots els canals integrats i actualitzats i elimina la 

necessitat de cercar manualment els continguts a la web d’un en un cada cop que els 

vulguem consultar. 

Tot i això, l’existència dels lectors de RSS es discutit a blogs i fòrums i el seu ús s’ha 

reduït, sobretot si el comparem amb l’ús d’altres eines de consum d’informació. Les 

causes de la davallada dels lectors son diverses però, possiblement la que més 

destaca és l’arribada i la consolidació de webs com ara Twitter o Facebook, on la 

informació es pot consumir de manera personalitzada i a temps real, fet que 

proporciona un substitut natural dels lectors per a moltes persones. 

De tota manera, encara molts usuaris defensen l’essència dels lectors RSS i el que 

aquests aporten, permetent crear una mena de portal d’informació personalitzat que 

només conté els continguts que nosaltres especifiquem. La seva facilitat d’ús i el fet 

que permeti la lectura actualitzada dels continguts fan que aquestes aplicacions 

segueixin tenint un públic fidel. 

Descripció del problema a resoldre 

Un problema molt comú i molt comentat pels usuaris dels lectors de RSS es que tenir 

subscripcions que s’actualitzin amb força freqüència pot fer que arribem a una situació 

d’excés d’elements pendents per llegir. 

Aquest excés d’informació el que acaba provocant als usuaris és una incapacitat 

d’assimilar els continguts que reben i els aboca a que acabin optant per llegir els 

continguts en diagonal o simplement no llegir.  

La finalitat del projecte és dotar els lectors RSS amb mecanismes que alleugin el 

problema d’excés informatiu. 
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Objectius 

Descriure els objectius d’una manera clara ens aportarà la informació necessària per 

guiar-nos dins el projecte i extreure els requeriments més bàsics. La definició dels 

objectius és molts cops menystinguda i fa que els projectes es desviïn del camí pensat 

inicialment amb els riscos que això comporta. 

Llegir més elements d’interès 

Avantatge 

Donar als usuaris la possibilitat de llegir més elements d’interès. 

Mesura 

Els usuaris han de llegir més elements d’interès dels que llegirien en els lectors 

convencionals. 

Millorar l’experiència de lectura dels usuaris 

Avantatge 

Permetre als usuaris combinar l’experiència d’ús dels lectors convencionals amb la 

nova experiència d’ús fruit de la realització del projecte. 

Mesura 

Els usuaris han de poder utilitzar un sistema que integri el funcionament dels lectors 

RSS convencionals amb el funcionament dels nous mecanismes de reducció de la 

sobrecàrrega d’informació. 

Reduir la sobrecàrrega informativa 

Avantatge 

Millorar els lectors RSS convencionals establint mecanismes que redueixin la 

sobrecàrrega informativa. 
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Mesura 

Els elements que contenen els canals dels usuaris son de més interès per a ells del 

que ho serien sense els mecanismes implantats. 

Estudi dels mecanismes de reducció informativa 

Avantatge 

Plantejar i estudiar els diversos mecanismes que puguin ser útils en el context del 

projecte per fer front a la sobrecàrrega informativa. 

Mesura 

Un cop fet l’estudi dels mecanismes, hem de ser capaços com a desenvolupadors de 

saber discernir entre els que ens seran més útils per fer front a la sobrecàrrega 

informativa. 
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Estudi del problema 

En aquest punt ens centrarem en trobar i analitzar possibles vies de resolució del 

problema per finalment escollir una solució viable.  

Descriurem el problema en una sola frase per sintetitzar-lo: 

Reduir al màxim la sobrecàrrega informativa que pateixen els usuaris 

de lectors RSS. 

Així doncs, la nostra finalitat serà trobar els mecanismes necessaris amb els que poder 

solucionar el problema. 

Sobrecàrrega informativa 

La sobrecàrrega informativa o infoxificació (Wikipedia, Information Overload) es 

refereix a l’estat d’un usuari que compta amb massa informació com per prendre una 

decisió correcta o per mantenir-se informat sobre un tema determinat. Aquesta situació 

aboca als usuaris a un estat de desconcert i inoperància tant en l’àmbit personal, com 

formatiu o laboral. El terme va ser forjat al llibre Future Shok (Toffler, 1970). 

 

Imatge 1 Exemple gràfic de la sobrecàrrega informativa 
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Les causes de la infoxificació son diverses, però sovint es relacionen amb mitjans de 

comunicació massiva i de múltiples canals: 

 Ritme creixent de producció de informació nova. 

 Facilitat de duplicació i transmissió de la informació. 

 L’augment de canals o dispositius disponibles per rebre la informació. 

 Les grans quantitats d’informació històrica emmagatzemada. 

 Les imprecisions i contradiccions presents en la informació disponible. 

 La baixa relació de senyal-soroll que dificulta la identificació d’informació 

rellevant. 

 La manca d’un mètode per comparar i processar els diferents tipus 

d’informació. 

Totes les característiques anteriors ens porten a pensar directament en Internet, el 

qual és posseïdor natural de totes les característiques d’aquesta sobrecàrrega. 

Correus electrònics, actualitzacions d’estat a Facebook o missatges de Twitter, entre 

d’altres moltes fonts, son exemples d’esdeveniments que engrandeixen la quantitat 

d’informació que circula per la gran xarxa i que ens afecta de manera directa. Per altra 

banda, l’ús de cercadors com ara Google ajuda en la cerca d’informació però ningú pot 

garantir que els resultats provinguin d’una font fiable i verificada, per la qual cosa els 

usuaris típicament hauran de fer un estudi dels documents abans de trobar el que 

estaven cercant. 

El correu electrònic 

El correu electrònic és un dels serveis més afectats, atès que la gent lluita per 

mantenir-se al ritme dels missatges entrants. Els usuaris, apart de descartar els 

correus que aportin un interès nul han de lidiar amb els demés correus per considerar 

si poden ser interessants o no, verificar la font tant si és com si no és coneguda per la 

possible suplantació i, molts cops, tractar amb correus tan dispersos i de temàtiques 

inesperades que els faran desistir de la seva lectura. De fet, la tasca més senzilla és 

descartar els correus de interès zero i, a més, la majoria d’eines de correu proveeixen 

filtres automatitzats que eliminen la major part d’aquest correu, anomenat correu 

brossa. 

Els problemes que hem descrit sobre els serveis de correu electrònic ens porten a 

pensar, gairebé amb tota seguretat, en els comptes de correu personal de cadascun 

de nosaltres. A més dels filtres de correu brossa, certs serveis de correu, com ara 

Gmail, aporten eines addicionals com la creació de filtres i etiquetes per classificar els 
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missatges entrants. Amb aquest sistema, si especifiquem, per exemple, el remitent 

d’un missatge o certes paraules incloses en els títols, podrem classificar els missatges 

d’una manera més aclaridora. 

 

Imatge 2 Etiquetes i classificació de correus a Gmail 

Twitter 

Twitter es una aplicació web que permet als seus usuaris escriure petites publicacions 

i que, tot i no tenir la mateixa finalitat, comparteix certes característiques bàsiques 

d’interès amb els lectors de RSS. Per una banda, permet subscriure’s a canals, que en 

aquest cas son els propis usuaris. A més,  les publicacions s’actualitzen en el mateix 

moment que els usuaris les escriuen. 

Igual que als agregadors de RSS, els usuaris també pateixen excés d’informació, ja 

que el nombre de publicacions pot arribar a ser extremadament gran i les temàtiques 

diverses. Per alleujar-ho, Twitter permet fer un filtratge per temàtica o paraula clau, el 

qual reduirà les publicacions mostrades adaptant-les a la cerca i permetent a l’usuari 

una lectura més concreta.  
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Addicionalment, Twitter recomana un petit grup de temàtiques anomenades Trending 

Topics (temàtiques de moda) que mostren els temes més comentats en aquell moment 

a la pròpia xarxa social. D’aquesta manera, els usuaris poden consultar totes les 

publicacions que parlin sobre aquests temes. 

De tota manera, si comparem Twitter amb els lectors de RSS, les publicacions dels 

usuaris de Twitter aporten una informació molt dispersa, en major part per que les 

publicacions de continguts tenen una mida màxima de 140 paraules i perquè son molts 

cops imprevistes i de caire personal: allò que li passa pel cap a l’usuari és allò que 

escriurà, sense necessitat de seguir una línia temàtica. 

Els agregadors RSS 

Els agregadors RSS tampoc s’escapen de la sobrecàrrega d’informació. Les 

subscripcions dels usuaris son actualitzades amb nous elements en el mateix moment 

que aquests son publicats pels autors en els canals d’origen. Així doncs, de manera 

similar que al correu electrònic, l’usuari ha de mantenir el ritme d’entrada dels nous 

ítems si vol que aquests no se li vagin acumulant sense llegir en el seu agregador. 

Encara que l’usuari hagi subscrit un canal sobre una temàtica rellevant per a ell, no 

tots els nous elements li semblaran necessàriament interessants, ja sigui per que 

només estigui interessat en una temàtica concreta de les que es parla en aquell canal 

o per que el canal sigui molt genèric i presenti elements molt diversificats. 

Addicionalment, moltes fonts populars acostumen a tenir un ritme d’edició alt, publicant 

diverses desenes d’elements nous al dia. 
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Imatge 3 Excés de nous ítems als agregadors RSS 

Agregadors de RSS com Google Reader han fet front al problema d’infoxicació amb 

diverses eines. Amb l’objectiu de presentar més elements d’interès als usuaris, Google 

Reader genera un conjunt de recomanacions personalitzades que estudiarem 

posteriorment amb més detall. 

 

Imatge 4 Elements recomanats de Google Reader 

A part, Google Reader proveeix d’un sistema que permet etiquetar els ítems per 

classificar-los, de manera que podem crear un conjunt de grups d’ítems classificats per 
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temàtica. Aquest mètode funciona amb la intervenció directa de l’usuari, que després 

de consultar un ítem el podrà etiquetar. El problema, però, és que als usuaris 

possiblement no els hi interessi gastar temps per classificar elements que ja han llegit. 

La via de les recomanacions sembla ser una via còmode i senzilla de presentar 

elements que poden ser rellevants per als usuaris, permetent que aquests només 

consumeixin ítems potencialment rellevants. 

Sistemes de recomanació 

Una de les estratègies més utilitzades a l’hora de fer un filtratge dels elements 

d’interès per a un usuari determinat és el que anomenem sistema de recomanació 

(Wikipedia, Recommender System). A grans trets, aquest sistema fa un estudi de 

l’usuari per decidir sobre quins elements poden agradar-li. Pel que fa al nostre context, 

la qüestió és trobar la millor manera de recollir i tractar la informació, tenint en compte 

les característiques dels agregadors RSS i dels elements que contenen. 

Els sistemes de recomanació són sistemes capaços de processar 

grans quantitats d'informació i fer-ne una tria automàtica que permeti 

que l'usuari arribi a allò que li interessa de manera més ràpida i eficaç. 

Per aconseguir fer una tria automàtica i donar als usuaris allò que els hi interessa, els 

sistemes de recomanació s’alimenten d’informació. Veient alguns del sistemes més 

rellevants podem analitzar les diferents estratègies que utilitzen. 

Last.fm 

És una web britànica que realitza recomanacions musicals als usuaris que s’hi 

enregistrin i permet escoltar música en streaming. Last.fm es pot veure com una xarxa 

social musical. El sistema de recomanacions que empra s’anomena Audioscrabbler 

(Wikipedia, Last.fm). 

Per realitzar les recomanacions, last.fm crea un perfil que recull els interessos 

musicals de cada usuari, recopilant les cançons que escolta i les bandes que les 

interpreten, ja sigui des de ràdios musicals d’Internet o des de reproductors del PC o 

d’altres dispositius portàtils. Aquesta informació es transfereix, per mitjà del que 

s’anomena scrobbling, a la base de dades de last.fm, ja sigui mitjançant el propi 

reproductor de música o mitjançant algun connector extern. 
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Imatge 5 Recomanació de bandes basant-se en gustos similars d'altres usuaris 

A partir d’aquest perfil, Last.fm crea una estació de cançons recomanades a partir de 

la comparació amb el comportament musical (perfil) d’altres usuaris de la xarxa de 

last.fm. Les cançons recomanades seran aquelles que el usuari no té entre les seves 

preferències però que es troben en els gustos d’altres usuaris amb interessos similars. 

Aquest tipus d’estratègia és el que es coneix com a recomanacions de filtrat 

col·laboratiu. 

Pandora Radio 

Pandora, com last.fm, és un sistema de recomanació musical, tot i que aquest treballa 

de manera totalment diferent (Wikipedia, Pandora Radio). 

Així com last.fm és el clar exemple d’un sistema social que aprofita el comportament 

dels usuaris per trobar similituds entre els seus gustos musicals i recomanar nous 

grups o cançons d’interès, pandora no té en compte cap tipus d’informació més que la 

que genera el propi usuari i la música que aquest escolta. 

Concretament, els usuaris comencen el seu camí seleccionant una cançó, banda o fins 

i tot un gènere determinat. A partir d’aquí, pandora oferirà una llista de cançons que 

s’ajustin als paràmetres especificats. 
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Per saber quines similituds té una cançó determinada amb una altra, pandora empra 

uns 400 atributs, com ara la melodia, el ritme, la tonalitat o els instruments entre 

d’altres. Aquest anàlisi exhaustiu de les cançons es realitza amb l’algorisme The Music 

Genome Project, que es podria interpretar com “el projecte del genoma musical”. 

 

Imatge 6 Estació musical de Pandora Radio 

A més de l’algorisme, els usuaris poden participar donant la seva opinió mentre 

escolten les cançons. Així doncs, els usuaris poden decidir amb un simple clic si 

aquella cançó s’adapta als seus interessos o per contra no té prou interès. Aquesta 

intervenció dels usuaris haurà de ser analitzada amb cura per l’algorisme per tal de 

que aquest emfatitzi algunes característiques musicals o tregui importància a d’altres. 

Pandora utilitza la següent informació per crear el perfil i generar les recomanacions: 

 Les característiques musicals de les cançons, extretes a partir de l’algorisme 

The Music Genome Project. 

 Les valoracions, tant positives com negatives, dels usuaris sobre una cançó. 

En resum, Pandora recull informació musical sobre les cançons i valoracions dels 

usuaris sobre les seves pròpies escoltes, sense entrar en cap mena de comparació 

amb els altres usuaris per trobar similituds. Les recomanacions que es generen son 

conegudes com basades en el contingut, ja que només utilitzen informació sobre els 

propis ítems de cada usuari per fer-li recomanacions basades en el seu comportament 

previ i actual. 
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Amazon 

Amazon és un dels sistemes de recomanació més populars d’Internet. Es tracta d’una 

web de comerç electrònic creada amb l’objectiu de vendre ítems que s’adaptin a les 

preferències de compra dels seus usuaris. Tot i començar venent llibres, Amazon a 

expandit el seu mercat a tot tipus d’objectes (Wikipedia, Amazon.com).  

Amazon determina els interessos dels usuaris amb les dades següents: 

 Els ítems que han comprat  

 Els ítems que han especificat que ja posseeixen 

 Els ítems que han valorat  

 Els ítems que han dit que els hi agraden 

A més, Amazon determina l’activitat d’un usuari en relació amb la d’altres usuaris i, 

fent ús d’aquesta comparació, es capaç de recomanar altres ítems que puguin 

interessar-li. 

Així doncs, podem identificar tres focus de generació de recomanacions: el 

comportament de cada usuari, el comportament dels altres usuaris (també anomenat 

social) i les característiques dels propis elements. 

 Les característiques d’un ítem: per exemple, la temàtica d’un llibre o l’idioma 

d’una revista pot aportar informació vàlida per a futures recomanacions. 

 El comportament de l’usuari: quan un usuari valora un ítem o especifica que 

li agrada o quan un usuari adquireix un producte o diu que ja l’ha adquirit 

prèviament per altres vies. 

 El comportament dels altres usuaris: és com el comportament d’un usuari 

però tractat en societat, la qual cosa permet trobar relacions i similituds entre 

ells. 
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Imatge 7 Recomanació d’un ítem basada en una compra anterior de característiques similars 

Síntesi 

Fins aquí, hem vist com funcionen tres dels sistemes més rellevants del mercat actual i 

quines estratègies utilitzen per realitzar les recomanacions.  

Hem vist last.fm, on les recomanacions de filtrat col·laboratiu o socials aprofiten la 

informació sobre el comportament dels altres usuaris per trobar similituds amb l’usuari 

actual i generar recomanacions d’elements que podrien agradar-li. 

Hem vist el cas de Pandora, on les recomanacions basades en el contingut aprofiten 

la informació dels ítems que l’usuari consulta per generar recomanacions de nous 

elements amb característiques similars. Les valoracions o puntuacions que l’usuari 

pugui fer sobre els seus propis ítems ajudaran al refinament de les recomanacions. 

També hem vist com Amazon fa servir una solució híbrida que inclou les dues 

estratègies anteriors, combinant el fet d’analitzar els propis ítems i el comportament de 

l’usuari amb el fet de veure quins elements consulten els demés usuaris del sistema i 

quin comportament tenen. 
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Recollida d’informació 

Es un dels punt claus en el procés de recomanació. L’objectiu es recopilar tota la 

informació necessària sobre els usuaris per tal que el sistema tingui una mena de fitxa 

de cadascú i pugui saber quines son les seves preferències per recomanar-li coses. 

Fer aquest procés de forma acurada es molt important si volem obtenir recomanacions 

el més ajustades possible. 

Podem diferenciar entre dos tipus de recollida de dades, la de informació implícita i la 

de informació explícita. 

Informació explícita 

És la informació que l’usuari aporta al sistema amb una intervenció directa i concreta. 

Alguns exemples podrien ser: 

 Fer que l’usuari valori un ítem en una escala de valors. 

 Fer que l’usuari digui si un ítem recomanat li agrada o no. 

 Fer que l’usuari ordeni una llista d’ítems de més a menys rellevant. 

 Fer que l’usuari esculli quin li agrada més entre dos o tres ítems. 

 Fer que l’usuari especifiqui quins ítems li agraden mitjançant una descripció. 

Com veiem, aquest mètode de recollida implica obligatòriament que l’usuari participi 

directament en el sistema. 

Informació implícita 

Al contrari de la recollida explícita, aquesta no requereix de la intervenció directa de 

l’usuari, sinó que, més aviat, mira d’aprofitar el seu comportament per treure’n 

informació. Alguns exemples son: 

 Observar els ítems que un usuari consulta al sistema sense que se li hagin 

recomanat. 

 Comptant quants cops un usuari ha visitat un ítem. 

 Mantenint un històric de les compres o altres tipus d’acció (escoltes, lectures, 

etc.) que l’usuari faci sobre els ítems. 

 Obtenint els continguts que l’usuari visita a Internet per mitjà del seu historial 

web. 

 Analitzant les xarxes socials de l’usuari per descobrir les seves preferències.  
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Com podem veure, tot i ser necessari que l’usuari hagi fet algun tipus d’actuació 

prèvia, no serà requerit a intervenir directament al sistema. 

Conclusions 

Fins aquí hem vist què son els sistemes de recomanació i com ajuden en la tasca de 

filtrar la informació important per a l’usuari. Hem revisat alguns exemples de sistemes 

de gran èxit comercial i hem vist i estudiat les metodologies que fan servir per generar 

les recomanacions. A més hem vist quines tàctiques existeixen per fer la recollida 

d’informació per generar els perfils dels usuaris. 

Tot seguit podem veure alguns apunts interessants sobre les metodologies explicades. 

Sobre les recomanacions basades en el contingut: 

 Aquest tipus de recomanacions tenen les seves arrels en les disciplines de 

mineria de dades i recuperació d’informació, ja que cerquen explotar els 

continguts dels ítems per trobar-ne la informació sobre les seves 

característiques de la manera més òptima. 

 Les recomanacions basades en el contingut han de cercar la millor manera de 

trobar les característiques dels ítems que es tracten al sistema i la seva clau 

d’èxit és trobar la millor estratègia per caracteritzar aquests ítems. 

 Els sistemes de recomanació han d’estar preparats per tal de poder aprofitar 

les característiques d’ítems d’una temàtica determinada i poder recomanar 

ítems d’altres tipus de temàtiques que, tot i no tenir les mateixes 

característiques, tinguin una relació. 

I sobre les recomanacions de filtrat col·laboratiu: 

 Els sistemes d’aquest tipus requereixen de vegades un gran nombre 

d’informació per tal de generar recomanacions acurades. Aquest fet es degut a 

que les recomanacions de filtrat col·laboratiu no aprofiten les característiques 

dels ítems sino que cerquen relacions entre els usuaris del sistema. Aquesta 

situació és la que es coneix com a arrencada en fred o Cold Start (Wikipedia, 

Cold Start). 

 Degut a la típica composició d’aquests sistemes com a xarxes socials, es molt 

probable que, si el sistema creix molt sigui necessari fer servir un munt 

d’equips d’alt rendiment per fer funcionar el sistema d’una manera acceptable. 

Tot i això, per norma general, els sistemes que tenen tant d’èxit tenen temps i 
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recursos per preparar-se sobre la marxa i muntar una infraestructura adequada 

a les seves necessitats. 

Un cop vistes les propietats principals dels sistemes de recomanació, ja podem veure 

com adaptem el nostre problema a les seves característiques. 
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Adaptació del problema 

Per saber com abordar el problema, hem d’estudiar les característiques dels 

agregadors RSS. Així, sabent quines propietats tenen, podem saber com adaptar-los 

per tal de presentar recomanacions d’elements realment rellevants per a cada usuari. 

La situació actual dels agregadors RSS 

Actualment la major part d’agregadors RSS es limiten a proporcionar una eina per 

subscriure, organitzar i consultar canals RSS de forma massiva, es a dir, amb l’objectiu 

de que l’usuari vegi tots els ítems dels seus canals. Tot i això, hi ha algunes 

plataformes, com ara el agregador de Google, que realitzen actuacions per apaivagar 

la sobrecàrrega d’elements, com ja hem vist a l’estudi del problema quan parlàvem 

sobre la sobrecàrrega informativa als agregadors. 

L’agregador de Google, el Google Reader, generarà recomanacions seguint la següent 

estratègia que podem llegir a la pàgina web d’ajuda de l’aplicació (Google): 

La teva llista de recomanacions és generada automàticament – té en 

compte les teves subscripcions a canals RSS. Conjuntament amb la 

d’altres usuaris, aquesta informació pot indicar quins canals son 

populars entre usuaris amb interessos similars. D’aquesta manera, si 

un bon nombre d’usuaris es subscriuen a canals que parlen sobre 

mantega de cacauet i gelatina, i tu només subscrius canals sobre la 

mantega de cacauet, Reader et recomanarà que provis una mica de 

gelatina. Aquest procés és totalment automàtic i anònim; la teva 

informació personal serà protegida d’acord amb la nostra política de 

privacitat. 

Segons això, Google Reader fa servir els canals que tenim subscrits per calcular 

recomanacions. Per tant, Google fa servir únicament una metodologia de recomanació 

de filtrat col·laboratiu, ja que compara interessos d’altres amb els propis per trobar 

lectures d’interès potencial. Tot seguit veurem com podem afegir les recomanacions 

basades en el contingut per crear un sistema híbrid una mica més complet. 
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Aprofitant continguts per generar recomanacions 

Els agregadors RSS contenen canals i aquests a la seva vegada contenen ítems de 

lectura, els quals seran la font de recomanació. Aquests ítems son publicacions de 

blogs o altres webs i es composen normalment de text i imatges, encara que també 

poden contenir altres elements com vídeos o àudios. 

Per una banda i segons el que hem vist fins ara, sembla una bona idea aprofitar les 

característiques dels ítems i així poder fer servir una metodologia de recomanacions 

basades en el contingut. Així, si podem saber quina és la temàtica de la que parla un 

ítem, podem intentar localitzar altres ítems que tracten sobre aquella temàtica per 

recomanar-los. 

A més, també podem pensar en aprofitar els hàbits de lectura dels altres usuaris de la 

comunitat per fer una recomanació de filtrat col·laboratiu, recomanant lectures segons 

els gustos d’altres usuaris amb preferències similars. 

Les lectures, al ser composades majoritàriament per text, son d’allò més idònies per 

fer ús de tècniques de mineria de textos per derivar-ne la informació rellevant. 

Mineria de textos 

La mineria de textos es el procediment de derivar informació d’alta qualitat dels textos 

que s’analitzin. La mineria de textos en general implica el procés d'estructuració del 

text d'entrada (analitzant el text per trobar característiques lingüístiques rellevants que 

puguin ser-nos d’interès i d’altres que no ens siguin d’utilitat com les terminacions dels 

verbs regulars, per exemple), derivant patrons de les dades estructurades per, 

finalment, avaluar i interpretar la sortida. El concepte d’alta qualitat a la mineria de 

textos es refereix generalment a una combinació i equilibri de rellevància, novetat, i 

grau d'interès del terme calculat, sent aquests paràmetres típicament parametritzables. 

L'activitat típica de mineria de text inclouen la categorització de textos, l'agrupació de 

text o clustering, extracció de concepte/entitat, la producció de les taxonomies 

granulars, l’anàlisi dels sentiments, el resum de documents i el model entitat-relació. 

Clustering (classificació) dels ítems de lectura 

L’ús de tècniques de mineria de textos sobre els nostres ítems, que seran de temàtica 

típicament definida, ens ha de permetre obtenir una agrupació d’elements, també 

coneguda com a clustering, segons la temàtica que tracten. Així, podrem aprofitar tant 
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els grups d’elements classificats com les temàtiques que els classifiquen per crear un 

conjunt de recomanacions. 

L’anàlisi d’una subscripció a un canal RSS ha de crear un grup de temàtiques de les 

quals pengin els elements del canal, això és, classificar la subscripció per clústers de 

lectures. 

Per exemple, analitzant 10 ítems d’un canal imaginari anomenat Cuines del món, 

podem esperar uns resultats com els següents. 

 

Cada clúster, identificat per una descripció o temàtica, es format per un grup d’ítems 

de cada subscripció d’un usuari. Els ítems poden estar a més d’un clúster, ja que, 

lògicament, poden tractar sobre més d’una temàtica alhora. Si recopilem tota la 

informació sobre totes les subscripcions dels usuaris, podem fer-la servir com un 

principi de carta de presentació d’aquests, inicialitzant els diferents perfils dels usuaris, 

que posteriorment haurem d’anar actualitzant i refinant segons el que vagin llegint. 
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Consideracions sobre el clustering 

Obtenir una classificació d’ítems perfecta no és gens fàcil, ja que l’obtenció de clústers 

acurats és molt complicada si no tenim uns ítems ben estructurats tant sintàcticament 

com semànticament i que tinguin una mida adequada, ni massa curta ni massa llarga. 

Disposar d’un bon nombre d’elements es una altra característica rellevant a l’hora de 

fer un clustering acurat, ja que amb pocs elements la informació pot ser molt difosa i 

no aportar gaire rellevància. 

En el cas de les lectures RSS però, l’anàlisi parteix amb un avantatge i es que els 

canals acostumen (no necessàriament, però gairebé amb seguretat) a tractar sobre 

una temàtica o temàtiques acotades i determinades. Per tant, podem esperar que un 

canal tracti sempre sobre les mateixes temàtiques. Aquest fet és positiu ja que la cerca 

de patrons dins d’una mateixa subscripció serà, a priori, més senzilla i aportarà 

resultats ajustats. 

La principal conclusió a la que podem arribar és que hem de cercar la millor manera 

d’ajustar el procés de classificació intentant adaptar-lo al màxim a les característiques 

del text que analitzem. Posteriorment veurem els detalls del procés de clustering en la 

secció de disseny. 

Recopilant la informació 

En aquest punt veurem com podem recopilar informació per fer-la servir de manera 

adequada en la construcció del perfil. Tal i com hem vist, distingirem entre la 

informació explícita i la implícita. 

Informació explícita 

Com ja hem vist, la informació explícita es aquella que és recull fent participar de 

forma activa a l’usuari. 

Un agregador RSS típicament presenta a l’usuari els ítems no llegits de les 

subscripcions que aquest té. Una forma acurada de recollir informació podria ser la de 

demanar a l’usuari que valorés tots els elements un a un en una escala numèrica.  

Aquesta tècnica de recollida pot semblar molt bona però a la practica té poques 

possibilitats de ser viable. En un sistema de recomanació, els usuaris esperen trobar 

una experiència de comoditat i senzillesa. Es per això que haver de donar una 

valoració dels elements llegits de manera obligatòria provocaria una més que segura 

sensació de rebuig als usuaris. 
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Imatge 8 Exemple d'informació explícita: Botó 'I like it' de Facebook 

Una manera més viable i senzilla és la de demanar una valoració de tipus sí/no, es a 

dir, indicant amb un m’agrada o no m’agrada els elements que els usuaris trobin 

interessants o no. De tota manera, simplificant, podríem plantejar que una valoració 

activa servis com un m’agrada i l’acte d’abstenir-se a l’hora de valorar fos com un no 

m’agrada però sense influir negativament. La comoditat és total per a l’usuari ja que no 

està obligat a fer cap acció i només valorarà un element en el cas que li agradi, 

aportant-nos informació sobre els seus elements d’interès. 

Informació implícita 

El sistema pot recollir un conjunt de dades a partir del comportament de lectura de 

l’usuari. 

Un comportament bàsic que ens aportarà la major part de la informació és el acte de 

que un usuari subscrigui un canal. Aquest fet aportarà informació de manera implícita 

sobre el contingut del canal, ja que posteriorment podrà ser analitzat per extreure’n les 

temàtiques destacades sobre les quals parla. 

Que un usuari subscrigui un canal és una actuació bàsica en el sistema, per la qual 

cosa ens garantim que sempre tindrem informació de primera mà per poder treballar el 

perfil. 

Per altra banda, si l’usuari està llegint un element, el sistema pot controlar el temps de 

lectura per deduir si aquest ha agradat o no a l’usuari. Així per exemple, els elements 

que l’usuari mira molt per sobre tindran una valoració baixa i els que llegeix 

detingudament tindran una valoració alta. 

Una metodologia híbrida de recomanació 

En el context dels agregadors, podem plantejar l’ús d’un sistema de recomanació 

híbrid per aprofitar els avantatges dels dos mètodes que hem estudiat. Això és així ja 
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que, per una banda, podem analitzar el contingut dels ítems per recomanar ítems 

semblants als que ja llegeixen els usuaris i per altra, aprofitar les tendències de lectura 

dels altres usuaris (temàtiques de lectura que es tractin als canals d’altres) per 

recomanar continguts d’interès d’usuaris amb preferències similars. 

Basades en el contingut 

Aquestes recomanacions cerquen els elements que millor s’adaptin a l’usuari 

comparant les temàtiques dels nous elements que es vagin publicant amb les 

temàtiques emmagatzemades al perfil de l’usuari. Aquest tipus de recomanacions es 

poden realitzar, com ja hem vist, gracies a les tècniques de minera de textos. 

Així doncs, amb aquests tipus de recomanacions hem de ser capaços d’obtenir ítems 

que tractin sobre les temàtiques interessants per l’usuari i que no siguin de les 

mateixes fonts que aquest ja tingui subscrites. D’aquesta manera, els usuaris podran 

llegir elements del seu interès que encara no havien llegit. 

Filtrat col·laboratiu 

Fent servir aquesta metodologia, les recomanacions seran elements que han estat 

rellevants per altres usuaris del sistema amb interessos de lectura similars, o el que és 

el mateix, que comparteixen temàtiques de lectura. El sistema compararà temàtiques 

entre perfils d’usuaris per veure quines similituds tenen i recomanarà elements nous a 

l’usuari que encara no hagi descobert. 

Per exemple, si a una usuària, Anna, li agraden els vaixells i la pesca i a una altra, 

Berta, li agraden el submarinisme i la pesca, es probable que a Berta li agradin els 

vaixells i a Anna el submarinisme, tot i que encara no hagin llegit continguts sobre el 

tema. Tot i ser probable, res garanteix que sigui una recomanació vàlida, encara que 

és d’esperar que en una majoria dels casos ho sigui. 

El sistema com a xarxa social de lectura 

Les xarxes socials son aplicacions que permeten posar en contacte usuaris que tinguin 

una relació, ja sigui d’amistat, d’afició comuna o, per exemple, de lectura, com podria 

ser el nostre cas. 

El sistema, al generar una fitxa de temàtiques de cada usuari, pot ser capaç de establir 

les relacions entre usuaris per afinitat de temàtiques de lectura i conseqüentment pot 

recomanar usuaris afins a un usuari donat. Per exemple, si Anna, Berta i Carla 

llegeixen sobre música i Daniela també llegeix sobre música, el sistema pot recomanar 
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les relacions d’Anna, Berta i Carla a Daniela. Aquest usuaris els podem denominar 

veïns de lectura. 

Així doncs, els usuaris podrien consultar quins son els seus usuaris més propers en 

similitud i veure els continguts que llegeixen i les temàtiques que comparteixen, podent 

consultar també continguts filtrats per temàtica. 

Requeriments inicials del sistema a construir 

El projecte serà un lector i sistema de recomanació de continguts en RSS. En aquest 

sistema els usuaris podran fer ús de les característiques dels lectors convencionals, 

com ara la subscripció manual de canals o la classificació en carpetes, però també 

podran usar els nous mecanismes per reduir la sobrecàrrega informativa. 

El sistema farà ús de tècniques de mineria de textos per tal d’analitzar els continguts 

que llegeixin els usuaris. Aquest anàlisi es farà amb la intenció d’extreure una 

classificació per temes dels continguts, formant un conjunt de temàtiques que 

contindran els ítems de lectura associats.  

Per la seva banda, aquestes temàtiques formaran part del perfil de l’usuari, el qual es 

completarà amb la informació que aquest proporcioni tan explícitament, la valoració 

dels ítems preferits, com implícitament, el seu comportament típic de lectura. 

El sistema haurà de generar recomanacions de continguts en RSS que els usuaris 

podran consultar.  

Seguint les característiques de les xarxes socials, els usuaris podran veure quins 

altres usuaris comparteixen les seves preferències. Aquests usuaris son els que 

anomenarem veïns. 

Aprofitant les relacions creades entre usuaris, podrem veure recomanacions 

personalitzades sobre quines temàtiques o quins elements d’interès comparteixen amb 

nosaltres. 

A més, també podrem aprofitar el fet de tenir la informació sobre els perfils de tots els 

usuaris per extreure’n dades d’interès com ara les temàtiques més ocurrents en els 

perfils o els elements més valorats en global, creant així les recomanacions per 

popularitat. 
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Identificació de riscos 

La intenció d’aquest punt és definir quins possibles focus poden fer que ens desviem 

del objectiu, ja sigui funcionalment o en temps i costos de producció. Aquests punts 

s’han de poder preveure abans de començar amb el modelatge de requeriments per 

tal de dirigir el procés en el bon camí. 

 No ser capaços de construir un procediment de clustering que obtingui resultats 

rellevants per als usuaris: 

 Possibilitat de donar-se: baixa, ja que segons els estudis fets inicialment 

sobre la eina carrot2, els resultats semblen ser molt rellevants i obtenen 

clústers temàtics vàlids. 

 Alternatives: en cas de no trobar bons resultats, cercar un altre model com 

ara la intervenció directa dels usuaris per especificar les seves preferències 

de lectura i no deixar-ho tant en mans del procediment automàtic de 

clustering. 

 

 Que els usuaris llegeixin sobre temes molt dispersos i que no aportin prou 

informació temàtica per generar recomanacions vàlides: 

 Possibilitat de donar-se: baixa, ja que els usuaris acostumen a consultar 

canals o blogs d’una temàtica o temàtiques predefinides. A més, un usuari 

tot i poder tenir blogs sense temàtica, gairebé sempre tindrà alguna 

subscripció que tracti sobre una temàtica definida i susceptible a ser 

recomanada.  

 Alternatives: en el cas de que el blog estigui mancat de temàtica (blogs 

personals, d’humor, etc.) aquest es podrà associar per mitja de 

recomanacions populars, si hi ha molts usuaris interessats en ells. 

 

 L’arrencada en fred típica dels sistemes de filtrat col·laboratiu fa que els nous 

usuaris no tinguin recomanacions personalitzades: 

 Possibilitat de donar-se: 100%, ja que els usuaris nous mai tenen 

subscripcions d’entrada i per tant no podran rebre recomanacions 

personalitzades. Un cop vagin afegint canals, el sistema podrà calcular 

recomanacions personalitzades i ajustades a les seves preferències de 

lectura. 
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 Alternatives: els nous usuaris podran consultar totes les recomanacions 

populars, entre les quals podran veure canals, temàtiques i ítems. 

D’aquests elements, podran subscriure els que interessin. 

 

 Incertesa de que les proves que es realitzin no siguin prou rellevants per simular 

un sistema amb molts usuaris treballant alhora: 

 Possibilitat de donar-se: baixa, degut a que si fem les proves amb un 

conjunt petit d’usuaris de prova, res ens porta a pensar que amb un grup 

gran d’usuaris no funcionarà igual o millor, ja que hi haurà més informació 

rellevant per recomanar. 

 Alternatives: per tal de poder comprovar el funcionament del sistema amb 

un nombre elevat d’usuaris, una solució és posar en marxa l’aplicació com 

una xarxa privada on un grup no massa gran (mig miler) d’usuaris provessin 

les funcionalitats i les recomanacions per comprovar-ne el correcte 

funcionament. 
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Metodologia de desenvolupament 

Per tal d’identificar les principals directrius per la construcció, desplegament i gestió del 

projecte és molt útil ajudar-se de metodologies de desenvolupament avaluades i 

provades. 

La metodologia Agile Unified Process (Ambler) és una versió simplificada de la 

popular Rational Unified Process de IBM. A diferència de la RUP, la versió àgil descriu 

un enfocament simple i senzill per desenvolupar aplicacions fent ús de tècniques àgils i 

a la vegada manté una vinculació directa amb RUP. 

Les disciplines de AUP son set: 

 Modelatge: entendre el negoci i el domini del problema per tractar d’identificar 

una solució viable. 

 Implementació: transformar els diferents models en codi executable i realitzar 

tests unitaris de les peces que es van construint. 

 Test: realitzar una avaluació objectiva per assegurar la qualitat del producte. 

Això inclou trobar defectes, validar que el sistema treballa segons el que s’ha 

dissenyat i verificar els requeriments descrits. 

 Desplegament: planificar l’entrega del sistema als usuaris finals. 

 Gestió de configuració: fer que els artefactes del disseny siguin disponibles i 

es puguin avaluar en el temps per tal de poder fer possibles modificacions 

futures. 

 Gestió del projecte: dirigir les activitats que s’esdevenen al projecte, la qual 

cosa inclou la gestió de riscos, direcció de persones i coordinació amb les 

persones tant de dins com de fora (stakeholders o altres sistemes) per tal 

d’assegurar una entrega a temps i correcta. 

 Entorn: assegurar-se que tots els components i eines necessàries son 

disponibles per a l’equip quan aquest les necessiti. 

Tenint en compte el que s’ha descrit en aquestes disciplines, farem una adaptació de 

cada etapa per als nostres propòsits. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management
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Decisions sobre la construcció 

Per al modelatge del sistema, es poden identificar diverses parts. En primer lloc, s’ha 

realitzat un anàlisi de requeriments del sistema i s’han definit els casos d’ús i un 

diagrama primitiu de classes del domini, emprant el mètode Volere (Robertson, 

Mastering the Requirements Process, second Edition, 2006). Aquesta metodologia 

proveeix un conjunt de tècniques i recomanacions per tal de fer una recollida acurada 

de requeriments.  

Pel que fa al disseny de l’arquitectura, tant física com lògica, s’han definit alguns dels 

artefactes més importants com el model d’objectes, els diagrames de seqüència de les 

operacions o el model d’interfície d’usuari. A més, operacions complexes com la 

generació de recomanacions, la gestió del comportament de lectura i el disseny del 

procés de clustering s’han tractat d’una manera menys convencional, fent les 

explicacions pertinents en cada cas. 

Pel que fa a la implementació, les funcionalitats globals s’han construït una a una, fent 

les proves unitàries corresponents per cadascuna, gracies en part a eines d’integració 

com Maven o a l’entorn de desenvolupament integrat utilitzat. 

Per als mòduls de gestió de recomanacions i del perfilatge dels usuaris, s’ha fet un 

estudi previ per tal d’abordar la seva construcció de manera correcta i s’han anat 

construint com a sistemes autònoms i desintegrats del total de l’aplicació per fer 

proves de la manera més senzilla possible. 

Per al càlcul de temàtiques, s’ha partit d’un anàlisi dels textos, es a dir, dels ítems dels 

canals RSS i d’una primera definició dels paràmetres per fer el clustering, de manera 

que fent les proves corresponents sobre els canals RSS s’han anat refinant aquests 

paràmetres fins trobar un càlcul de temàtiques acurat i el més ajustat possible. 

En quant a la generació de recomanacions, s’ha fet un estudi sobre com dur a terme la 

seva obtenció a partir dels perfils dels usuaris, i com fer una extracció de les dades per 

obtenir recomanacions vàlides i útils. 

Un cop estudiats i validats tots els mòduls, s’han integrat al sistema per tal de 

completar la construcció del projecte. A partir d’aquí s’han dut a terme tests amb els 

mòduls ja integrats, per tal de validar el seu correcte funcionament en conjunt. 
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En quant al test de l’aplicació global, es faran proves exhaustives de les funcionalitats 

que tenen resultats concrets, com ara tota la gestió de subscripcions i de lectura. Pel 

que fa als mòduls de recomanacions i clustering, així com també de perfilatge de 

l’usuari, les proves seran més volàtils i no podran ser totalment correctes. Aquest fet 

es degut a que aquests mòduls aporten resultats subjectius i que dependran molt dels 

usuaris finals. Tots aquests temes els tractarem en un posterior capítol de proves. 
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Modelatge: Especificació 

Usuaris del producte 

L’accés al sistema serà gratuït i tota persona amb accés a Internet i un navegador web 

hi podrà accedir. Aquestes persones son els potencials usuaris finals del producte. 

Els autors i editors de blogs també poden influir en el sistema tot i no convertir-se en 

usuaris finals. Segons la temàtica del canal que aquests escriguin, les recomanacions 

seran més o menys acurades. 

Així doncs, de moment podem identificar dos tipus de perfils: 

 Usuaris que disposen d’una connexió a Internet i tenen interès per utilitzar un 

lector RSS com el que estem desenvolupant. 

 Autors i editors de blogs que puguin ser subscrits com a canals RSS. 

L’usuari lector 

Els usuaris anònims que es subscriguin al sistema passaran a ser els usuaris del 

producte, els quals anomenarem lectors o, simplement, usuaris1. El lector hauria de 

poder dur a terme les següents accions: 

 Subscriure i eliminar els seus canals RSS i classificar-los en grups temàtics. 

 Consultar els canals, llegir els elements i puntuar-los. 

 Rebre les lectures dels seus canals de forma periòdica i actualitzada. 

 Consultar recomanacions personalitzades i populars, veure els elements que 

s’adaptin als seus interessos i subscriure’ls per poder consultar-los 

posteriorment de forma periòdica i actualitzada. 

Experiència desitjable del Lector 

Què esperem de l’usuari lector: 

 Que estigui habituat a participar en xarxes socials. 

 Tenir unes mínimes nocions sobre Internet i els lectors RSS (saber com es 

subscriu un canal, per exemple). 

                                                

1
 A partir d’aquest punt, quan ens referim a un usuari ens estarem referint a l’usuari Lector 
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Fets rellevants i assumpcions 

Fets rellevants 

Els fets rellevants son qualsevol esdeveniment d’interès que pugui afectar al sistema. 

Aquest estudi ens servirà per trobar més possibles requeriments. 

 El sistema haurà de suportar l’accés concurrent de un nombre d’usuaris 

potencialment gran, ja que es tracta d'una xarxa social a on poden connectar-

se molts usuaris alhora. 

 Els usuaris que s’inicien en el sistema no tenen cap canal subscrit i no aporten 

un perfil prou complet com per rebre recomanacions personalitzades segons el 

contingut. Aquest fet es coneix com Cold Start. 

 Els continguts que llegeixen els usuaris normalment son de naturaleses molt 

diverses i contemplen una gran quantitat de temàtiques. Per tal d’eliminar 

paraules supèrflues, haurem de definir un llistat adaptat al nostre context del 

que en les disciplines de mineria de textos s’anomena stopwords (paraules 

prohibides com ara hola, adéu, jo, tu, etc.). 

 La llengua dels continguts pot influir a l’hora de fer-ne un clustering acurat. El 

sistema estarà optimitzat per a la llengua anglesa, tot i que si una gran 

comunitat d’usuaris llegeix en un altre idioma, es possible que els usuaris 

d’aquest idioma rebin recomanacions acurades, però no optimitzades. 

 Els autors dels blocs que els usuaris subscriguin no tenen una incidència 

directa sobre el resultat del projecte, tot i que les seves publicacions si que hi 

poden influir. Els continguts que publiquin podran ser de diverses 

característiques, encara que per l’aplicació el millor es que segueixin una línia 

temàtica definida, com ara blocs de cuina, de tecnologia, etc. Un bloc que tingui 

una temàtica personal (un autor que expliqui anècdotes de la seva vida, per 

exemple) es molt probable que aporti poca informació i es converteixi en un 

destorb a l’hora de realitzar recomanacions acurades. Tot i aquesta 

consideració no podem evitar de cap manera que l’usuari subscrigui aquest 

tipus de canal i haurem de prendre-ho com un fet rellevant a tenir en compte 

pel desenvolupament. 

Assumpcions 

Les assumpcions son fets que assumim com a certs i que impliquen al sistema o als 

usuaris. 
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 Els usuaris que entren al sistema ho fan amb la intenció de col·laborar d’una 

forma activa en la comunitat (valorant, subscrivint recomanacions, etc.). 

 Els usuaris estan habituats en l’ús d’un lector RSS o com a mínim saben per a 

què es fan servir. 

Què no farà el sistema 

 Definir que està previst que no faci el sistema és totalment recomanable per acotar els 

requeriments de l’aplicació. 

 El sistema no podrà recomanar subscripcions de vídeo o foto que no continguin 

text ja que les tècniques de mineria de textos no poden tractar aquest tipus 

d’informació. 

 El sistema no accedirà a Internet per cercar continguts. Això vol dir que el 

sistema no recomanarà canals que no estiguin subscrits per com a mínim un 

usuari de la comunitat. 

 El sistema no permetrà escollir el llenguatge principal en el que l’usuari llegirà. 

Aquesta funcionalitat es podria contemplar en una futura versió ja que 

d’aquesta manera es podrien crear comunitats de lectura per llengua i es 

podrien fer recomanacions més acurades. Tot i això, l’aplicació pot funcionar en 

idiomes diversos, però el seu funcionament òptim serà en la llengua anglesa. 

L’abast del treball 

Punt de partida 

El nostre projecte serà construït des de zero, i per tant, haurem de dissenyar i analitzar 

des del principi totes les característiques que siguin necessàries per acomplir els 

objectius. Tot i això, és molt útil pensar en aprofitar les característiques que ja hem 

analitzat a l’estudi del problema quan hem parlat sobre la sobrecàrrega informativa als 

agregadors i a l’estudi dels agregadors RSS com a sistemes de recomanació. 
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Context del treball 

 

Els esdeveniments definits son les interaccions dels diferents subsistemes (tant actors 

humans com altres sistemes que intervenen) amb el treball. Les lletres E i S que es 

troben entre parèntesi representen els conceptes de paràmetre d’entrada i de sortida. 

Pel que fa al concepte Recomanacions del Lector, representa les recomanacions que 

aquest pot rebre, i pot ser dels següents tipus: 

 De veïns 

 De temàtiques d’interès 
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 De temàtiques d’interès compartides amb un veí 

 De temàtiques populars 

 De lectures per temàtica d’interès 

 De lectures per temàtica popular 

 De lectures populars 

 De canals RSS populars 

En quant al concepte Dada de recomanació, representa les dades que pot especificar 

l’usuari lector per demanar les diferents recomanacions. Tenim els següents tipus: 

 Veí recomanat 

 Temàtica recomanada 

 Canal RSS recomanat 

 Lectura recomanat 

Esdeveniments del negoci 

A partir dels fluxos d'informació que hem creat al diagrama de context podem 

entreveure els esdeveniments de negoci que es produiran al sistema. 

Nom de l’esdeveniment Entrada/Sortida 

El lector vol afegir una subscripció Canal a subscriure (E) 

Subscripció (S) 

El lector vol donar-se de baixa d’una 

subscripció a un canal RSS 

Subscripció (E) 

El lector consulta una subscripció Subscripció (E) 

Lectures Subscripció (S) 

El lector valora una lectura com a preferida Valoració d’ítem (E) 

El lector llegeix un ítem d’una subscripció Lectura d’un ítem (E) 

Dades de la lectura (E) 
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El lector vol veure les seves lectures 

preferides 

Lectures preferides (S) 

El lector consulta les recomanacions de veïns 

(usuaris amb afinitat) 

Recomanacions de veïns (S) 

El lector consulta les recomanacions de les 

temàtiques d’un veí 

Recomanacions de temàtiques d’un 

veí (S) 

El lector consulta recomanacions de canals 

RSS populars 

Recomanacions de canals RSS 

populars (S) 

El lector consulta recomanacions de les 

temàtiques d’interès 

Recomanacions de temàtiques 

d’interès (S) 

El lector consulta recomanacions d’ítems per 

temàtica 

Temàtica recomanada (E) 

Recomanacions de lectures per 

temàtica (S) 

El lector consulta recomanacions de lectures 

populars 

Recomanacions de lectures 

populars (S) 

El lector es subscriu a un usuari veí Veí recomanat (E) 

Subscripció de veí (S) 

El lector es subscriu a una temàtica Temàtica recomanada (E) 

Subscripció de temàtica (S) 

El programador de tasques envia un avís al 

motor de perfils per a que aquest comenci el 

procés de càlcul de perfil 

Senyal d’activació al motor de 

perfils (E) 

El motor de perfils rep l’ordre del programador 

de tasques de començar el procés de càlcul 

de perfil 

Senyal d’activació del programador 

de tasques (S) 
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El motor de perfils selecciona la subscripció 

dins el perfil per a processar 

Perfil d’usuari (S) 

El motor de perfils utilitza les temàtiques d’un 

usuari i actualitza el seu perfil, recalculant 

rellevàncies i eliminant temàtiques no usades 

Temàtiques (E) 

Perfil de l’usuari (S) 

El motor de clustering rep l’ordre del 

programador de tasques per calcular les 

temàtiques d’una subscripció 

Subscripció (E) 

Temàtiques (S) 

El motor de recomanacions calcula usuaris 

veïns (usuaris amb preferències de lectura 

similars) amb el lector 

Perfil d’usuari actual (E) 

Perfils dels altres usuaris (E) 

Usuaris veïns (S) 

El motor de recomanacions calcula 

temàtiques d’interès 

Perfil d’usuari actual (E) 

Perfils dels altres usuaris (E) 

Temàtiques d’interès (S) 

El motor de recomanacions calcula 

temàtiques d’interès compartides amb un veí 

Perfil d’usuari actual (E) 

Perfil d’usuari veí (E) 

Temàtiques d’interès (S) 

El motor de recomanacions calcula lectures 

que tracten sobre temàtiques d’interès 

Temàtiques d’interès (E) 

Lectures per temàtica d’interès (S) 

El motor de recomanacions calcula lectures 

que tracten sobre temàtiques d’interès 

compartides amb un veí 

Temàtica d’interès compartides amb 

un veí (E) 

Lectures per temàtica d’interès (S) 

El motor de recomanacions calcula 

recomanacions populars de temàtiques 

Perfils dels usuaris (E) 

Temàtiques més populars (S) 
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El motor de recomanacions calcula 

recomanacions populars de canals RSS 

Dades de lectura dels usuaris (E) 

Canals RSS més populars (S) 

El motor de recomanacions calcula 

recomanacions populars de lectures 

Dades de lectura dels usuaris (E) 

Lectures més populars (S) 

Casos d’ús 

Diagrames de casos d’ús 

Els usuaris anònims que visitin el sistema tindran la opció de enregistrar-s’hi. Un cop 

enregistrats, passaran a tenir el rol de Lector. El lector podrà accedir al sistema i sortir-

ne a més de donar-se’n de baixa. 

 

Un cop dins el sistema, el lector accedirà a la seva interfície de lectura, a on podrà 

realitzar diverses accions. 
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Per la seva banda, la pàgina que allotgi les subscripcions dels lectors haurà de fer un 

refresc d’aquestes. 
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Pel que fa a les recomanacions, el lector podrà consultar-ne de diversos tipus, i el 

Motor Recomanacions li aportarà tota la informació necessària.
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En quant a la generació de temàtiques de lectura i a la generació dels perfils d’usuari 

podem considerar el següent diagrama. 
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Detall dels casos d’ús 

Llegir un ítem d’una subscripció 

Actors Lector 

Propòsit Enregistrar el comportament de lectura d’un usuari lector quan 

llegeix un element  

Resum Definir el comportament de lectura d’un usuari 

Precondicions  El usuari ha obtingut un ítem d’un canal al qual està subscrit i 

encara no ha llegit 

Curs típic d’execució 

Accions dels actors Respostes del sistema 

El lector llegeix un ítem d’un canal que té 

subscrit i que encara no ha llegit 

El sistema enregistra el comportament de 

lectura implícit de lectura que és el temps 

emprat en la lectura 

Calcular perfil 

Actors Motor Perfilatge 

Propòsit Calcular el perfil d’un usuari per tal de definir les seves 

preferències de lectura amb el propòsit de generar futures 

recomanacions  

Resum Definir el perfil d’un usuari a partir de la informació implícita i 

explícita de lectura 

Precondicions  -  

Curs típic d’execució 

Accions dels actors Respostes del sistema 
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El Motor de Perfilatge demana un 

usuari Lector candidat a ser analitzat i 

processat  

El sistema retorna les temàtiques de 

preferència calculades pel CU Calcular 

temàtiques i les dades de lectura 

explícites i implícites calculades pel CU 

Recopilar informació de lectura de 

l’usuari Lector seleccionat 

El Motor de Perfilatge realitza un anàlisi 

de les dades per recalcular la rellevància 

de cadascuna de les temàtiques i 

esborrar les que hagin quedat obsoletes 

El sistema emmagatzema la informació 

actualitzada d’aquest perfil 

Refrescar perfil 

Actors Planificador Tasques 

Propòsit Executar l’acció de refrescar el perfil d’un Lector 

Resum Definir el comportament de lectura d’un usuari 

Precondicions  El usuari ha obtingut un ítem d’un canal al qual està subscrit i 

encara no ha llegit 

Curs típic d’execució 

Accions dels actors Respostes del sistema 

El lector llegeix un ítem d’un canal que té 

subscrit i que encara no ha llegit 

El sistema enregistra al repositori de 

perfils el comportament de lectura, que 

és el temps emprat en la lectura i si hi ha 

hagut valoració de l’ítem 

Generar recomanacions de temàtiques compartides amb un 

veí 

Actors Motor Recomanacions  

Propòsit Generar recomanacions personalitzades de temàtiques de lectura 

que un usuari comparteix amb un usuari veí 
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Resum El motor de recomanació genera una llista de temàtiques que 

l’usuari i el veí comparteixin com a preferència de lectura 

Precondicions - 

Curs típic d’execució 

Accions dels actors Accions del sistema 

 El sistema demana al Motor 

Recomanacions que trobi les 

recomanacions que un usuari lector L1 

comparteix amb un veí L2 

El Motor Recomanacions executa 

l’algorisme encarregat de trobar les 

temàtiques compartides entre L1 i L2 i 

n’obté una llista 

 

Consultar recomanacions de temàtiques compartides amb un 

veí 

Actors Lector, Motor Recomanacions  

Propòsit Permetre al lector veure les temàtiques d’interès que comparteix 

amb un veí recomanat 

Resum El lector veu les temàtiques del veí que ha escollit prèviament i pot 

consultar les temàtiques que siguin del seu interès i que 

comparteix amb ell 

Precondicions - 

Curs típic d’execució 

Accions dels actors Respostes del sistema 

El Lector selecciona un usuari veí que 

se li ha recomanat 

El sistema demana al Motor 

Recomanacions que trobi les 

recomanacions que se li demanen 
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El Motor Recomanacions executa el CU 

Generar Recomanacions de 

Temàtiques Compartides amb un Veí 

El sistema recull els resultats del càlcul i 

els presenta al Lector 

El Lector veu les temàtiques que 

comparteix amb el veí 

 

Requisits funcionals 

Els requisits funcionals permeten descobrir les funcions que ha de tenir el sistema. 

L’obtenció dels requisits es bàsica per tal de no deixar cap aspecte important del 

negoci sense tractament, cosa que pot ser perjudicial un cop començat el projecte. 

Requisits de l’accés al sistema i dades de l’usuari 

 El sistema ha de permetre que un visitant pugui enregistrar-se al sistema. 

 El sistema ha d’assignar un identificador únic a cada usuari que estigui registrat 

al sistema. 

 El sistema ha de permetre que un usuari que hagi entrat al sistema pugui 

abandonar-lo en qualsevol moment. 

 El sistema ha de permetre a l'usuari veure i editar la seva informació personal: 

contrasenya, nom i cognoms, localització, foto. 

 El sistema ha de permetre que un usuari registrat es doni de baixa del sistema. 

 El sistema ha d’esborrar totes les dades d’un usuari que s’hi doni de baixa. 

Requisits del lector de RSS 

 El Lector ha de poder subscriure un canal especificant manualment l'adreça 

d’aquest. 

 El Lector ha de poder llegir un ítem RSS de qualsevol dels canals que tingui 

subscrits. 

 El Lector ha de poder etiquetar un canal que tingui subscrit. 

 El Lector ha de poder valorar un ítem d’un canal que tingui subscrit i que estigui 

llegint. 

 El Lector ha de poder donar de baixa una subscripció. 

 El sistema ha d'emmagatzemar cada subscripció de cada Lector des de que 

l'usuari la crea fins que l'anul·la o es dona de baixa del sistema 

permanentment. 
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 La web de subscripcions ha de poder refrescar una subscripció per tal de veure 

si hi ha nous elements d’aquella subscripció. 

Requisits del càlcul de perfil de l’usuari 

 El Motor Perfilatge ha de ser capaç de calcular i emmagatzemar el temps que 

triga un usuari en llegir un ítem en relació a la quantitat de paraules que tingui 

aquest ítem per tal de calcular aproximadament quin interès o pes té l’ítem per 

a l’usuari. 

 El Motor Perfilatge ha de ser capaç de controlar i emmagatzemar el temps que 

fa que l’usuari no llegeix un canal en relació amb les publicacions d’ítems 

d’aquell canal per deduir l’interès que l’usuari té per aquell canal. 

 El Motor Perfilatge ha d'emmagatzemar la valoració que l'usuari doni a un dels 

seus ítems. 

 El Motor Clustering ha de ser capaç d'extreure les paraules claus o temàtiques 

que identifiquin un canal que l'usuari tingui subscrit. 

 El Motor Perfilatge ha de ser capaç de calcular el pes o importància d'una 

paraula clau que identifiqui un canal que l’usuari tingui subscrit. 

 El Motor Perfilatge ha de ser capaç de crear, emmagatzemar i actualitzar una 

relació entre les paraules claus que s’hagin calculat per a un usuari i les 

rellevàncies que tinguin per a aquest, creant d’aquesta manera el que podríem 

anomenar perfil de l’usuari. 

Requisits de les recomanacions 

 El Motor Recomanacions ha de poder emetre recomanacions dels canals més 

populars a la comunitat. 

 El Motor Recomanacions ha de poder emetre recomanacions dels ítems més 

populars a la comunitat. 

 El Motor Recomanacions ha de poder emetre recomanacions de les temàtiques 

més populars a la comunitat. 

 El Motor Recomanacions ha de poder emetre recomanacions personalitzades 

de temàtiques ajustant-se a les preferències d’un usuari determinat. 

 El Motor Recomanacions ha de poder emetre recomanacions personalitzades 

de veïns al Lector. 

 El Motor Recomanacions ha de poder emetre recomanacions personalitzades 

de temàtiques que el Lector comparteixi amb un veí determinat. 
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 El Motor Recomanacions ha de poder emetre recomanacions personalitzades 

de temàtiques que el Lector comparteixi amb tots els usuaris veïns. 

 El Lector ha de poder consultar les recomanacions dels canals més populars a 

la comunitat. 

 El Lector ha de poder consultar les recomanacions dels ítems més populars a 

la comunitat. 

 El Lector ha de poder consultar recomanacions personalitzades de temàtiques 

teòricament del seu interès. 

 El Lector ha de poder consultar recomanacions personalitzades de usuaris que 

tinguin preferències similars a ell. 

 El Lector ha de poder consultar les recomanacions de temàtiques d’un usuari 

veí que encaixin amb les seves preferències. 

 El Lector ha de poder consultar els ítems més importants filtrats per una 

temàtica sobre la que llegeixi un usuari veí. 

 El Lector ha de poder subscriure un canal a partir d'una recomanació qualsevol 

que rebi. 

 El Lector ha de poder subscriure un usuari veí a partir d'una recomanació 

qualsevol que rebi. 

 El Lector ha de poder subscriure una temàtica a partir d'una recomanació 

qualsevol que rebi. 

 El Lector ha de poder consultar les recomanacions ordenades segons la 

importància que puguin tenir d’acord amb les seves preferències. 

 El Lector ha de poder consultar dins la seva pantalla del lector, un cop hagi 

subscrit una temàtica recomanada, els ítems relacionats amb aquesta de forma 

actualitzada. 

 El Lector ha de poder consultar dins la seva pantalla del lector, un cop hagi 

subscrit un canal recomanat, els ítems relacionats amb aquest de forma 

actualitzada. 

 El Lector ha de poder consultar dins la seva pantalla del lector, un cop hagi 

subscrit un usuari veí recomanat, els ítems relacionats amb aquest de forma 

actualitzada. 

Requisits no funcionals 

Aquests requisits inclouen aspectes importants que ha d’acomplir el sistema en àmbits 

diversos fora de l’àmbit funcional. 
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Requisits d’aparença 

 El producte ha de mantenir un patró de colors còmode a la vista, per no cansar 

el procediment de lectura dels usuaris. 

 El sistema ha de ser adaptable a pantalles d’ordinadors de sobretaula des de 

15 polzades fins a les més grans panoràmiques. 

 La part d’interfície d’usuari estarà totalment escrita en llengua anglesa. 

Requisits d’usabilitat 

 Les recomanacions han d’estar integrades a la vista del lector RSS principal 

per permetre una navegació ràpida i còmoda. 

 L’enregistrament dels usuaris a l’aplicació ha de ser còmode i només ha 

d’obligar a informar els camps de nom d’usuari i clau de pas. 

 El sistema ha de ser fàcil i intuïtiu d’utilitzar. 

 El sistema ha de generar recomanacions adequades als interessos dels 

usuaris per garantir la seva satisfacció d’ús. 

 El sistema ha de mantenir emmagatzemades les subscripcions dels usuaris per 

que les tinguin disponibles sempre que accedeixin. 

 Les recomanacions han d’anar actualitzant-se periòdicament per mantenir 

constant l’interès dels usuaris. 

 El lector de RSS ha d’actualitzar periòdicament les subscripcions manuals de 

canals per veure si hi ha elements nous sense llegir en intervals curts no 

majors de 10 minuts. 

Requisits de rendiment 

 El sistema ha de ser ràpid: menys de 3 segons, en l’obtenció de lectures i 

menys de 10 segons en la generació de recomanacions. 

Requisits de seguretat 

 El sistema garantirà la seguretat dels usuaris codificant la seva clau de pas 

amb funcions de hash. 

 Els usuaris que vulguin accedir al sistema hauran d’enregistrar-se prèviament.. 

Requisits de comprensió 

 El sistema haurà d’explicar als usuaris totes les accions que realitzi i que tractin 

directa o indirectament amb les seves subscripcions o dades personals. 
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 El sistema avisarà amb un missatge informatiu del tipus “carregant la 

informació...” sempre que estigui duent a terme una càrrega d’elements que ha 

demanat l’usuari. 

Requisits d’accessibilitat 

 El sistema haurà de garantir l’accés a tots els usuaris enregistrats que disposin 

d’una connexió a Internet. 

 El sistema ha ser operatiu en els navegadors més populars, Internet Explorer, 

Firefox, Chrome i Opera. 

Requisits de capacitat 

 El sistema ha de ser capaç de garantir l’accés concurrent d’un miler d’usuaris. 

Posteriorment, en cas d’èxit, es realitzaria una segona fase per ampliar el 

nombre d’usuaris equiparant-lo a aplicacions com ara Google Reader. 

Diagrama de classes del domini 

Podem pensar en les diferents entitats que intervenen en el sistema per crear el 

següent diagrama de classes del domini. 
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Un usuari pot tenir varies subscripcions de canals que pot opcionalment etiquetar. Els 

canals es composen per ítems. Com que cada subscripció es d’un canal i pot ser que 

hi hagi més d’un usuari que tingui subscrit el mateix canal, necessitem definir la entitat 

de ítem de subscripció. Cada subscripció contindrà diversos ítems de subscripció els 

quals equivaldran als ítems del canal de la subscripció. 

Un usuari podrà fer una lectura de cada ítem de les seves subscripcions. De cada 

lectura se’n guardarà la valoració, si és que li dona, i el temps emprat en llegir-la. 
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Per altra banda tindrem les temàtiques dels ítems de subscripció. Aquestes temàtiques 

seran generades pel Motor Clustering. El perfil de l’usuari es generarà gracies a les 

dades de les seves lectures i a les preferències temàtiques. Aquestes preferències 

temàtiques seran calculades pel Motor Perfilatge, el qual atorgarà una rellevància a 

cadascuna de les temàtiques que s’hagin extret dels ítems de subscripció de les 

subscripcions dels usuaris. 

 

Les recomanacions personalitzades, per la seva banda, les extraurà el Motor 

Recomanacions a partir de la comparació entre els perfils, els quals podem veure com 

l’escollit, que serà el de l’usuari que demani les recomanacions, i els candidats, que el 

sistema revisarà per trobar coincidències amb l’escollit. Els perfils, segons les 

coincidències entre usuaris, serviran per recomanar tant les temàtiques com els propis 

usuaris veïns i les temàtiques d’interès.  
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Les recomanacions populars, per altra banda, es podran extreure comptant el nombre 

d’ocurrències de les entitats al domini, es a dir, les entitats de canal amb major nombre 

d’ocurrències seran les recomanades i així igual amb els ítems i les temàtiques. 

Components de software 

Si simplifiquem i agrupem els diagrames de casos d’ús, podem fer una abstracció per 

tal de descriure els diferents components o subsistemes de software. 

 

Els components obtinguts son els següents: 

 Gestió d’usuaris: s’encarregarà de la gestió dels usuaris que s’enregistrin i de 

la validació de credencials. 

 Gestió de subscripcions: s’encarregarà de l’obtenció de les subscripcions, 

l’afegit i l’esborrat d’aquestes. 

 Lectura d’ítems de subscripcions: s’encarregarà d’analitzar el comportament 

de lectura dels lectors i les valoracions dels elements llegits. 
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 Perfilatge d’usuaris: s’encarregarà de calcular les temàtiques de les lectures 

de les subscripcions, de recopilar informació dels usuaris i de calcular el perfil 

dels usuaris. 

 Consulta d’Elements: s’encarregarà de gestionar la presentació de les 

diferents recomanacions de diversos tipus als lectors per a què els puguin 

consultar. 

 Generació de Recomanacions: s’encarregarà de generar les recomanacions. 
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Modelatge: Disseny 

El procés de disseny de software tracta de definir la manera en el com es faran les 

coses a l’aplicació un cop hem definit, en anteriors apartats, el què ha de fer 

l’aplicació. 

Durant el procés de disseny podrem veure diversos diagrames. En quant a 

l’arquitectura de software, lligarem el seu disseny amb marcs de treball existents i 

àmpliament validats, que ens ajudaran a posar els fonaments a l’aplicació i a la seva 

posterior implementació. 

Arquitectura: Una aplicació web en capes 

La decisió de construir el sistema com una aplicació web és interessant per diverses 

raons: 

 La ubiqüitat del sistema que es tradueix en la possibilitat de fer ús de 

l’aplicació sense necessitat d’instal·lar el producte a tots els ordinadors dels 

usuaris. Només caldrà un navegador web o client lleuger, disponible per 

defecte a la majoria de sistemes operatius, per accedir a l’aplicació i un 

servidor que contingui el nucli del sistema i serveixi totes les funcionalitats. 

Aquest model és el que es coneix com a client-servidor. 

 L’accés universal que aporta Internet i que ens permetrà arribar a un nombre 

potencialment gran d’usuaris. 

 La pròpia construcció d’Internet que ens ha de permetre la construcció d’una 

xarxa de lectors que comparteixin temàtiques de lectura. 

 Les interfícies web aporten una gran flexibilitat i facilitat d’ús i darrerament 

s’han fet molts esforços per millorar la usabilitat amb el propi llenguatge HTML i 

amb eines com AJAX. 

Una aplicació web està constituïda seguint una arquitectura en capes per naturalesa. 

Com a mínim una aplicació web s’assentarà sobre la capa client i la capa servidor, es 

a dir dues capes. Tot i això, els patrons de disseny de software per aplicacions web 

com la que ens proposem dissenyar fan decantar-se per una arquitectura en tres 

capes.  
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Arquitectura física 

Definint l’arquitectura física tractem de escollir quina és la millor elecció de hardware, 

de components de xarxa i de components de software, per tal de construir una bona 

infraestructura adaptada als requeriments del projecte. 

 

L’arquitectura física es composarà de tres capes: 

 La capa del client web, la qual conté tots els usuaris de l’aplicació amb els seus 

equips, ja siguin portàtils o de sobretaula. Els clients es comunicaran amb la 
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següent capa per mitjà d’un enrutador que servirà de tallafocs i de balancejador de 

càrrega. 

 La capa del servidor, la qual contindrà dos contenidors Tomcat, per tal de servir 

l’aplicació de manera més optima en formació de clúster. El clustering, que no hem 

de confondre amb el procediment software que hem comentat, es refereix a la 

composició de més d’un servidor per tal de proveir una vista unificada dels serveis, 

aprofitant els recursos que proporcionen dues o més maquines funcionant 

conjuntament. Aquesta capa es comunicarà amb la capa de base de dades per 

mitjà d’un tallafocs. 

 La capa de base de dades, on trobarem el SGBD MySQL en una maquina 

preparada i ajustada correctament per a tal finalitat. 

En total doncs, tenim una infraestructura formada per dos equips que allotjaran dos 

servidors web i un equip que allotjarà la base de dades. A més, hem de tenir un 

enrutador amb balanceig de càrrega i dos tallafocs. 

Amb aquesta disposició el que aconseguim és proveir seguretat a ambdues capes, 

tant de servei com de base de dades, gracies al tallafocs. A més, gracies al clustering i 

al balanceig, tenim la potencia de dues maquines per proveir un millor servei i 

tolerància a fallades. 

Arquitectura software 

El patró Model-Vista-Controlador és un dels patrons arquitectònics de software més 

populars a l’hora d’estructurar aplicacions web a més de comptar amb moltes 

solucions tecnològiques fiables. En el següent diagrama podem veure com interactuen 

els diferents components d’aquest model: 



71 
 

 

Si ho traslladem a l’àmbit del nostre sistema: 

La vista conté la generació de les pantalles, per exemple la del lector RSS o la de les 

recomanacions. 

El model conté la lògica de negoci i interactuarà amb la base de dades. La lògica de 

negoci inclourà totes les funcionalitats de l’aplicació, com ara la gestió de les 

subscripcions i les recomanacions, entre d’altres. 

El controlador s’encarrega de gestionar la interacció entre la vista i el model, rebent 

peticions de la interfície d’usuari per passar-les a la funcionalitat que correspongui i 

rebent les respostes del model per generar les diferents vistes. 

Decisions sobre l’arquitectura del software  

Les decisions principals sobre l’arquitectura del software passen per trobar solucions 

tecnològiques i estructurals que ajudin a implementar l’arquitectura MVC. Les 

decisions preses es basen en la pròpia experiència en les diferents tecnologies i en la 

seva utilització i èxit a l’hora de realitzar projectes similars.  
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Com a llenguatge de programació, s’ha decidit fer ús d’un llenguatge potent, robust i 

abastament documentat i mantingut com Java. Les raons principals per escollir el 

llenguatge son les següents: 

 Coneixement del llenguatge 

 Orientat a objectes 

 Gran nombre d’entorns de desenvolupament integrat (IDEs) 

 Amplia gama de solucions per implementar el patró MVC 

 Comunitats d’ajuda i de suport 

La plataforma Java EE aporta una amplia gama de solucions per la construcció 

d’aplicacions web, sent com ara els Servlets i les JSP. Java EE proveeix d’un marc de 

treball per aplicacions en capes i un conjunt de bones pràctiques i de patrons de 

disseny que ens ajudaran a realitzar una feina acurada. 

Per a la implementació del patró MVC, trobem diverses solucions basades en la 

plataforma Java EE entre les quals possiblement les més importants i amb una major 

base de coneixement siguin Java ServerFaces i Struts. La decisió ha estat utilitzar 

Struts en la seva versió 2 ja que a més d’aportar millores substancials en favor de la 

seva antecessora, aporta un seguit de millores i facilitats en vers l’arquitectura bàsica 

de Servlets i JSPs. Tot i no pertànyer explícitament a Java EE, permet fer ús d’un 

contenidor de Servlets com ara Tomcat que, com veurem més endavant, serà més que 

suficient per a funcionar com a servidor web del projecte. 

Struts2: Una implementació del patró MVC 

Struts2 aporta un conjunt de bones pràctiques i un conjunt de patrons estructurals per 

la implementació d’aplicacions web. Struts2 en particular i Struts en general, permeten 

implementar el model MVC fent ús de les tecnologies de Servlets i JSP que proveeix la 

plataforma Java EE. 

Per veure els detalls de la seva implementació, veurem un exemple basant-nos en el 

seu diagrama de funcionament. 
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Un usuari lector demana una funcionalitat al navegador, per exemple, veure els ítems 

d’un canal web subscrit. El client web o navegador generarà un esdeveniment que 

serà interceptat pel controlador de Struts.  

El controlador conté un filtre, el FilterDispatcher, que despatxa les peticions segons 

unes regles descrites en un fitxer de configuració central i que actua com a 

Controlador Frontal o Front Controller segons el patró definit per J2EE.  

El Front Controller és l’encarregat de gestionar el tràmit de la 

sol·licitud, incloent la invocació dels serveis de seguretat com 

l'autenticació i autorització, la delegació dels processos de negoci, 

l'elecció d'una vista apropiada, el maneig d'errors i la gestió de la 

selecció d'estratègies de creació de contingut a les pàgines web. 

Struts2 proveeix un conjunt d’interceptors que poden ser emprats per realitzar diverses 

accions, tant prèvies com posteriors a l’execució, com ara un control previ de seguretat 

per validar les credencials de l’usuari connectat.  
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El patró Intercepting Filter es defineix per crear filtres connectables per 

processar serveis comuns d'una manera estàndard sense necessitat 

de canvis en el codi de processament central de les sol·licituds. Els 

filtres interceptaran les peticions entrants i les respostes sortints, 

permetent un processament previ i posterior. Aquests filtres han de ser 

completament modulars i hem de poder afegir-los i treure’ls del flux 

sense necessitat de canvis en el nostre codi. 

El controlador cercarà quin objecte Action s’encarrega de recuperar la llista d’ítems i el 

cridarà. L’objecte Action és una classe Java o POJO que contindrà la porta d’entrada a 

la lògica de negoci.  

Tot i no existir un patró específic per definir, amb nomenclatura Java 

EE, les classes Action, aquestes es poden veure com un Business 

Helper (assistent de negoci) entre la vista i la lògica de negoci que 

reben la petició del Front Controller (FC) i els paràmetres de la 

requesta, validen paràmetres relacionats amb la crida, criden als 

diferents components de servei i retornen un missatge al FC per que 

aquest interpreti la vista a generar, la qual podrà obtenir els 

paràmetres que s’hagin obtingut de la capa de servei dins l’action. 

Típicament les classes Action no contenen la implementació de les funcionalitats 

completes sinó que aquestes funcionalitats acostumen a estar repartides en subcapes 

i components dins el model.  

A la versió 1 de Struts, les Actions només serveixen per realitzar una funcionalitat, es a 

dir, hi ha tantes Actions com casos d’ús té l’aplicació. A Struts2 però, les actions poden 

contenir més d’una funcionalitat, permetent fer una separació lògica d’aquestes, per 

exemple, agrupant les funcionalitats d’un mateix àmbit en una Action comuna. 

Per a l’exemple que ens ocupa, el controlador passarà els paràmetres necessaris a la 

classe Action (que aquí serien, l’enllaç o identificador del canal web i un paràmetre per 

decidir si volem veure tots els elements o només els no llegits) i cridarà el mètode 

execute(). Un cop realitzades totes les operacions necessàries, la classe Action haurà 

de contenir la llista dels ítems del canal demanats. 

La vista, mitjançant un mètode que es podria dir getLlistaItems(), obtindrà la llista 

d’ítems, farà les transformacions pertinents dels resultats mitjançant les JSPs i 



75 
 

conjunts d’etiquetes d’ajuda i generarà una vista amb el llistat d’ítems del canal 

demanat que serà mostrada a l’usuari per mitjà del navegador web. 

El patró View Helper separa la lògica de negoci de les interfícies o 

pantalles d’usuari i facilita l’obtenció de dades del domini per 

presentar-les a la vista. La vista pot centrar-se en el format i la lògica 

de presentació i deixar que el View Helper manegi el processament i 

recuperació de dades. 

Com veiem, Struts2 proporciona una sèrie de solucions que ajuden a implementar el 

patró MVC d’una forma senzilla i intuïtiva. Les classes Action, tot i ja ser al model, son 

com una mena de porta d’entrada i fan la validació de les dades que envia el client, 

delegant l’actuació als components de servei per posteriorment preparar la resposta 

per que la vista pugui recollir-la. 

Els components de servei seran els encarregats d’executar la lògica de negoci, es a 

dir, implementar els casos d’ús. Fent-ho d’aquesta manera, tenim els components 

software modulats i desacoblats en una capa de servei, permetent una fàcil 

reutilització d’aquests. 

Per exemple, el servei de subscripcions contindrà les funcionalitats definides segons 

els requeriments en aquest àmbit. Aquest component podrà ser cridat des de diverses 

Actions, com ara l’encarregada de mostrar els elements d’una subscripció, de 

subscriure un canal manualment o de subscriure una recomanació personalitzada de 

temàtiques. 

La majoria de components de servei haurà de tenir accés a la base de dades. 

Típicament, la gestió d’accés es també delegada a una altra subcapa, la qual podem 

anomenar capa d’accés a dades. Seguint la filosofia explicada als components de 

servei, centralitzar les operacions contra la base de dades en diversos components 

permetrà el desacoblament i la possible futura portabilitat a un altre SGBD, a més de 

permetre la reutilització dels components. 
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Deixant la capa central de servei de banda, la qual veurem més endavant, ens 

centrarem en la capa d’accés a dades. Aquesta capa serà l’encarregada d’accedir a la 

base de dades implementant les solucions necessàries per aquest accés. D’aquesta 

manera, separem responsabilitats i deixem a la capa de servei dedicar-se plenament a 

la implementació de la lògica de negoci.  

Típicament, l’accés en solucions Java es feia fent ús de JDBC pur, tenint que escriure 

les consultes SQL senceres per a cada accés. Aquest treball és pot fer repetitiu i difícil 

de provar i mantenir, i pot portar als desenvolupadors a cometre equivocacions. Per tal 

d’evitar aquest tipus de problemes han sorgit tecnologies que proporcionen tot un 

seguit de solucions i proveeixen d’una transparència gairebé total amb la base de 

dades. 
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Hibernate: Accés de l’aplicació a la base de dades 

Per al projecte hem decidit utilitzar la plataforma Hibernate. Hibernate ajuda d’una 

manera clara en la tasca de la comunicació del sistema amb la base de dades. La 

seva principal característica és fer un mapeig de les taules de la base de dades en 

classes Java, transformant els tipus de dades SQL a tipus de dades Java.  

D’aquesta manera, el propòsit d’Hibernate és produir la menor quantitat de codi 

possible i actuar de forma transparent a la base de dades, com si tractes amb un 

sistema software Java qualsevol. Al ser transparent a la base de dades, es portable a 

la majoria de SGBDs relacionals sense necessitat de fer cap reenginyeria. 

Tot i proveir d’un mapeig que aportarà transparència de la base de dades, per a 

consultes SQL complexes, Hibernate també proveeix un llenguatge anomenat HQL 

que permet escriure consultes amb referències als objectes Java i d’altres facilitats 

respecte al estàndard SQL, com ara una millor gestió de les JOINs entre taules. 

Així doncs, els avantatges de treballar amb Hibernate son clars, per la facilitat que 

representa a l’hora de programar les crides a la base de dades i la gestió transparent 

que fa d’aquesta. 

Spring: un marc global per a l’aplicació 

Spring és un marc de treball que proveeix una extensa gama de solucions en els 

desenvolupaments basats en Java EE. Spring no és Java EE o J2EE sinó que és una 

alternativa vàlida i abastament documentada i mantinguda. Explicar totes les seves 

funcionalitats és molt complex, per la qual cosa veurem els components que ens seran 

útils en la construcció del projecte. 

La inversió de control és el primer punt destacat d’aquesta tecnologia, i té l’objectiu de 

desacoblar els components software del sistema, proveint alhora un mecanisme que 

configurarà i injectarà les dependències entre ells de forma centralitzada.  

Per entendre-ho millor, si un component vol fer servir un altre component, per 

exemple, si el component que gestioni les subscripcions vol demanar alguna 

funcionalitat al component de recomanacions, la relació entre ambdós objectes es 

definirà en un fitxer central sense necessitat d’acoblar els dos components físicament 

demanant la creació d’un component dins de l’altre. D’aquesta operació de crear 

l’objecte se n’encarregarà el contenidor d’inversió de control que gestionarà el cicle de 

vida dels components Java, creant-los i desant-los quan sigui necessari. 
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Un altre punt clau és la gestió de l’accés a la base de dades. Així com Hibernate es 

limita, a grans trets, a proveir un mecanisme per convertir i gestionar les taules de la 

BD com objectes Java, Spring aporta un conjunt de solucions que complementen 

aquesta solució.  

Spring proveeix eines per la gestió de les transaccions contra la base de dades i 

permet definir el comportament que haurà de tenir la transacció en cas de fallada o 

èxit. A més, cada component pot ser caracteritzat amb una gestió de transaccions 

diferent, adaptat a cada cas. 

Spring també s’encarregarà de forma autònoma de la gestió dels recursos de la base 

de dades, demanant i deixant la connexió quan sigui necessari per al sistema. 

En quant a la integració amb Hibernate, una de les eines més interessants és una 

plantilla genèrica que Spring proporciona. Aquesta plantilla conté la definició d’un 

nombrós grup de funcionalitats genèriques d’accés i manipulació de les dades, com 

ara obtenir un objecte o una llista d’objectes, esborrar, etc. La plantilla ens aportarà 

moltes facilitats a l’hora de la programació i eliminarà la tasca repetitiva d’escriure 

sempre el mateix codi per obtenir, inserir, actualitzar o eliminar les entitats, a més a 

més de fer el codi molt més intel·ligible. 

La subcapa de servei 

Els components de la capa de servei es poden descriure com el nucli o core de 

l’aplicació, ja que contindran totes les funcions per dur a terme les necessitats i els 

objectius del projecte. En quant a la implementació d’aquests components, si els veiem 

en el context del diagrama de subcapes del model, els hauríem de situar a la subcapa 

de servei. Situant-los en aquest nivell el que aconseguirem és una implementació pura 

de la lògica de negoci, sense més codi del necessari. Els components podran ser 

reutilitzats per diverses actions i podran fer ús de tants objectes d’accés a dades com 

requereixin. Al estar encoberts per la plataforma Spring, el desacoblament dels 

components de servei serà total contra les altres subcapes obtenint objectes Java 

100% funcionals i reutilitzables. 

Disseny de les interfícies d’usuari 

El següent diagrama reflecteix la navegació entre les diferents pantalles de l’aplicació. 
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Les pantalles de l’aplicació son la d’accés al sistema, visible per tots els usuaris 

d’Internet, la del lector de subscripcions, la de recomanacions personalitzades i la de 

recomanacions globals. A més, totes les pantalles excepte la d’entrada, tindran una 

capçalera des de la qual l’usuari a més de poder navegar a les altres pantalles, podrà 

editar la seva informació personal i sortir del sistema. 

Accés al sistema 

 

Aquesta pantalla és la que apareix com a façana principal de l’aplicació i permet entrar 

al sistema especificant el login i la clau. A més té un enllaç per tal que els usuaris no 

enregistrats s’enregistrin al sistema. 
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Enregistrament d’usuaris 

 

El formulari d’enregistrament es ben simple i es composa dels camps obligatoris, login 

i clau, a més de camps opcionals com el correu, la fotografia o el nom complet. 

Pantalla del lector de RSS 

 

La pantalla del lector de RSS contindrà les subscripcions de l’usuari, tant les de canals 

subscrites de forma manual especificant el link com les subscrites a partir de les 

diferents recomanacions. A la pantalla del lector, l’usuari podrà afegir o treure 

subscripcions a canals especificant el link, consultar els ítems de les subscripcions i 

valorar lectures per posteriorment poder consultar-les. A més, l’usuari podrà cercar 
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temàtiques (clústers) amb un cercador i veure tots els ítems que tractin sobre aquesta 

temàtica si es que existeix al sistema. 

Consultar ítems de les subscripcions 

Els ítems de les subscripcions no seran portats tots a la vegada des del servidor, ja 

que això podria provocar una sobrecàrrega de la xarxa. La forma d’actuació serà 

portar els elements en petits grups ordenats per la data, de manera que quan l’usuari 

hagi llegit els ítems del grup, el servidor tornarà a demanar un altre grup i així 

successivament fins que ja els hagi llegit tots. 

Refresc de les subscripcions 

Cada cert temps, les subscripcions que tingui un usuari s’aniran refrescant de forma 

asíncrona i transparent per comprovar si existeixen nous elements i si és el cas 

mostrar-los a l’usuari. L’usuari podrà veure un petit missatge al costat de la subscripció 

que s’actualitzi indicant el canvi i el nou nombre d’elements disponible. 

Diàleg per afegir una subscripció manual  
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Diàleg per esborrar una subscripció 

 

Pantalla de recomanacions globals 

 

Podem veure dos caixes a la part dreta, des de la qual l’usuari podrà consultar la llista 

de canals i la llista de temàtiques més populars. Quan l’usuari cliqui sobre un dels 

canals podrà veure els ítems d’aquest canal. A més, si vol, podrà subscriure el canal 

fent clic sobre la icona de cor del costat del nom del canal. Pel que fa a les temàtiques 

el comportament serà el mateix. El menú principal serà el mateix que en la pantalla de 

recomanacions personalitzades, podent escollir navegar entre les pantalles de 

recomanacions i el lector de RSS. 



83 
 

Pantalla de recomanacions personalitzades 

 

De manera similar a la pantalla de recomanacions globals, tindrem dues caixes a la 

part dreta; la primera conté els usuaris recomanats que comparteixen preferències 

similars amb l’usuari connectat i la segona conté les temàtiques de més interès per a 

l’usuari. Si seleccionem un usuari, la caixa de temàtiques canviarà mostrant només les 

temàtiques de preferència compartides amb l’usuari seleccionat. Si seleccionem 

qualsevol temàtica, podrem veure els ítems del clúster seleccionat. Igual que a les 

recomanacions globals, podrem subscriure’ns tant a usuaris veïns recomanats, com a 

temàtiques o a canals. 

Disseny dels casos d’ús 

Dissenyarem els casos d’ús més destacables amb diagrames de disseny en UML. La 

intenció dels diagrames de seqüència és dissenyar les operacions del sistema i 

descriure com és duran a terme en detall.  

En primer lloc, podem veure com interactuen les tres capes del patró MVC en un 

diagrama de seqüència que descriu l’acció genèrica d’un usuari sobre una pàgina web 

i acaba amb la generació de la pàgina web de resposta. 
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Com veiem, el controlador rep la petició del navegador web i a partir d’aquesta 

decideix quin servei de la capa de negoci del model s’ha d’executar. Un cop executat, 

l’estat aportarà la informació al controlador per a que seleccioni la vista a generar. La 

vista generada recollirà les dades que necessiti del model i generarà la pàgina web de 

resposta.  

Els diagrames de seqüència dels casos d’us es poden situar dins l’operació 

“executar()” de l’anterior diagrama. Així doncs, encara que de forma representativa, els 

diagrames de seqüència els desencadenin els usuaris, serà realment el controlador qui 

iniciarà les operacions, prèviament havent escollit el servei a executar. 

Disseny realista 
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Disseny simplificat 

 

Si fem un disseny basat en struts2, amb tres subcapes de model, que son, les actions, 

els components de servei i els components d’accés a dades, el diagrama genèric es 

completa respecte a la forma simplificada i queda com el següent: 

 

De moment, però, obviarem el component Action per donar una visió purament 

funcional del disseny, a on el component de servei serà l’encarregat de dur a terme 

totes les operacions de negoci i el component d’accés a dades serà la capa entre el 

negoci i la base de dades. 

Posteriorment veurem quines responsabilitats podem treure a la capa de servei per 

donar-li a les actions. 
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Diagrama de seqüència: Accés al sistema 
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Diagrama de seqüència: Afegir subscripció de canal RSS 
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Diagrama de seqüència: Mostrar lectures d’un canal RSS 
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Diagrama de seqüència: Refrescar Subscripció 

 

  



90 
 

Disseny de l’anàlisi del comportament de lectura 

El comportament de lectura dels usuaris és útil per modelar quines preferències de 

lectura tenen i poder extreure’n informació d’utilitat. Aquest tipus d’informació podrà ser 

tan implícita, sense que l’usuari participi activament o explícita, en la que aquest sí que 

participa. 

El motor de perfilatge tindrà un mòdul encarregat de la tasca de recopilar la 

informació de lectura. A grans trets, el motor anirà recopilant informació de lectura per 

tal de definir quins ítems d’entre les seves subscripcions son els més rellevants. 

Aquesta rellevància és calcularà per una banda amb la valoració que l’usuari pugui fer 

de forma explicita sobre un ítem i per altra amb l’estudi del comportament de lectura 

implícit. Concretament podem contemplar diverses funcionalitats: 

 Recollida d’una valoració de l’usuari: l’usuari ha valorat un ítem, per tant es 

sumarà 1 a la valoració global d’aquest. De la mateixa manera, si l’usuari treu 

el seu vot, aquesta puntuació serà restaurada. 

 Càlcul de temps de lectura d’un ítem: serà el temps aproximat que triga un 

usuari en llegir un ítem donat. Aquest temps ens pot indicar si l’usuari ha llegit 

un ítem amb interès o l’ha obviat. Depenent d’una o altra opció, la puntuació 

serà incrementada o decrementada. Si comptem el nombre de paraules que 

conté un ítem i el dividim pel nombre de paraules per segon que pot arribar a 

llegir còmodament un usuari estàndard, obtindrem el nombre de segons que 

idealment aquest trigaria, al qual podem definir dins d’una finestra de 25% del 

temps total tant per sobre com per sota, per deixar a l’usuari que rellegeixi 

alguna part o, al contrari, que es deixi alguna part que no sigui interessant. Hi 

ha alguns inconvenients a aquest sistema, tot i que és força segur per 

descartar continguts si els ítems son molt extensos en paraules i l’usuari ha 

passat per sobre en pocs segons. Per exemple, els elements que contenen 

vídeo o àudio no poden ser tinguts en consideració amb garantia, ja que el 

temps de visualització o d’escolta pot ser molt variable. Així doncs, si fem un 

anàlisi del codi HTML de l’element, podem cercar les etiquetes corresponents a 

aquests tipus de connectors per donar a aquests ítems una valoració neutra. 

El mòdul d’anàlisi del comportament treballarà sempre de forma asíncrona, es a dir, 

quan l’usuari o la pantalla ho requereixi. Aquesta comunicació és farà per mitjà 

d’AJAX, que permet fer crides de client a servidor de forma asíncrona. Així doncs, ja 
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sigui per que l’usuari valori un ítem com per que l’usuari hagi llegit un ítem, el client 

farà la petició corresponent al servidor de forma transparent a l’usuari. 

Disseny del Procés de clustering 

El perfil de l’usuari s’anirà modelant durant tot el seu cicle de vida mitjançant el motor 

de perfilatge. El cicle de vida serà el temps que passa des de que l’usuari s’enregistra 

fins que es dóna de baixa. El motor anirà recopilant informació de lectura per tal de 

definir quins ítems d’entre les seves subscripcions son els més rellevants. Aquesta 

rellevància és calcularà per una banda amb la valoració que l’usuari pugui fer de forma 

explicita sobre un ítem i per altra amb l’estudi del comportament de lectura implícit. 

El motor seleccionarà la següent subscripció candidata a ser analitzada i 

proporcionarà els ítems més rellevants per tal de que el procés de clustering els 

analitzi i en generi un conjunt de temàtiques. 

El motor de perfilatge estarà programat per executar el procés de clustering per una 

mateixa subscripció al llarg del temps. Aquest fet és important i necessari degut a 

l’actualització constant dels canals RSS, que afegeixen nous ítems periòdicament. 

L’anàlisi, en repetir-se periòdicament, si troba una temàtica que ja s’hagi trobat 

anteriorment, n’apujarà la rellevància, ja que aquest fet voldrà dir que el canal parla 

sobre la temàtica de forma continuada durant el temps. Si emmagatzem el nombre de 

vegades que el procés va trobant cada temàtica, podrem tenir un llistat de temàtiques 

ordenades per rellevància al canal. Inversament, si un dia concret hem trobat una 

temàtica i aquesta no torna a aparèixer en successius processos de clustering, podem 

arribar a la conclusió de que aquesta no és una temàtica rellevant per al canal, 

suprimint-la amb la finalitat de no tenir soroll a la nostra base de dades. 

Diagrama de seqüència del procés de clustering 

La operació es força complexa i requerirà d’aclariments a l’hora de realitzar el disseny 

dels algorismes concrets de clustering i d’altres processos. El que mostrarem en 

primer lloc es un llistat de les operacions que es realitzaran en global durant el procés i 

després farem el disseny d’aquestes operacions una a una. 

Nucli del procés 

1. Obtenir tots els usuaris del sistema 

2. Per a cada usuari: 

a. Obtenir subscripcions 

b. Per a cada subscripció: 
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i. Obtenir les seves noves lectures des del darrer procés de 

clustering. 

ii. Si el nombre de lectures és major o igual a un cert llindar. 

1. Passar el procés de clustering amb les lectures per 

obtenir el conjunt de clústers. 

Actualització dels perfils 

3. Per cada clúster obtingut, si ha estat el cas: 

a. Per cada ítem classificat: 

i. Si no existeix un perfil d’usuari per aquests components, crear-lo 

de nou i posar-lo amb rellevància 1. 

ii. Si existeix un perfil d’usuari per aquests components, actualitzar-

ne en 1 més la rellevància 

Neteja de perfils poc rellevants 

4. Obtenir tots els perfils de lectura 

5. Per cada perfil:  

a. Comprovar la seva utilització en el temps pròxim:  

i. Si ha tingut ús mantenir,  

ii. Sinó esborrar. 

En primer lloc veurem el diagrama dels dos primers apartats, el nucli del procés i 

l’actualització dels perfils. 
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Al diagrama anterior, el concepte d’obtenir ítems llindar per processar es refereix al 

valor necessari d’ítems per que el procés s’executi. Aquest valor es calcularà cada cop 

que es passi el procés de clustering i inicialment tindrà un valor de zero, per permetre 

que s’executi el procés sempre el primer cop. 

Posant un exemple, un canal ha generat 15 nous ítems des de la darrera vegada que 

s’ha passat el procés de clustering. L’anterior cop que s’havia passat el procés, el 

canal havia generat 12 ítems des del penúltim procés i, per tant, el valor de numItmLim 

(número d’ítems llindar) s’havia valorat en 12. El procés de clustering veurà que el 

nombre de nous ítems generats (15) és més gran a l’anterior valor de nous ítems 

generats (12) i passarà el procés. Si, per contra, el canal a data d’avui només hagués 

generat 11 o menys ítems, el procés per aquest canal no s’hagués passat, havent 

d’esperar el torn al següent procés de clustering per tornar a valorar si s’escau passar-

lo. 

Amb aquesta política, el que volem es definir un llindar de valor dels clústers que 

generem, per tal de no passar el procés si el canal no s’ha refrescat amb, com a 

mínim, la mitjana d’ítems de refresc en el temps. 

El següent diagrama dissenya l’operació de netejar els clústers. 

 

On veiem dos constants que son dataLimit i rlvMinima (rellevància mínima) que 

funcionaran de manera següent: 
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 Si la data d’afegit és inferior a 10 dies ençà i la rellevància no ha pujat de 2, es 

pot considerar que el perfil és irrellevant pel sistema, i s’esborrarà. 

 De manera similar, si la data d’afegit és inferior a 20 dies ençà i la rellevància 

no ha pujat de 4, es pot considerar que el perfil és irrellevant pel sistema, i 

s’esborrarà. 

Carrot2: Motor de clustering 

Existeixen diverses eines, tant comercials com de codi obert, per a l’anàlisi i mineria de 

textos. Per als nostres objectius, hem de cercar una eina que realitzi un anàlisi acurat, 

que sigui parametritzable i que pugui ser fàcilment integrada al sistema per mitjà, per 

exemple, d’una API Java. 

Carrot2 és una eina capaç d’organitzar i agrupar, entre d’altres fonts, resultats d’un 

cercador com ara Google o continguts d’un conjunt de textos, fent-ho de forma 

totalment automàtica i sense coneixement extern com ara taxonomies o contingut 

prèviament classificat. Carrot2, a més de proporcionar una API Java que conté les 

funcionalitats necessàries per al projecte, disposa de fòrums molt complets en la seva 

web, en els quals participen activament els seus creadors, i d’una documentació molt 

completa, així com també d’exemples de codi i una eina gràfica de proves i de 

presentació de resultats. 

Carro2 basa la seva arquitectura en dos components, els documents font i els 

algorismes de processament: 

 Els documents font poden ser de diversos tipus, com ara resultats d’un 

cercador web o documents de text.   

 Els algorismes que implementen el procés de clustering, Lingo o STC, els 

quals seran els que organitzin els documents font en grups de significat o 

clústers. 

Característiques desitjables dels documents font 

La qualitat dels clústers i de les etiquetes generades depèn en gran mesura de la 

qualitat dels documents font proveïts, que en el nostre cas seran els ítems dels canals 

RSS. Aquestes son les característiques desitjables que millor encaixen amb carrot2: 

 Els algoritmes de carrot2 realitzen un clustering en memòria, per tant hem de 

proveir d’un grup entre petit i mitja d’ítems per tal de no exhaurir-la. Carrot2 

treballarà de manera òptima amb pocs milers d’elements, la qual cosa ens serà 

de sobres suficient. El nostre nombre d’elements base serà el conjunt d’ítems 
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que s’hagin afegit a cada subscripció durant un interval curt de temps, per tant, 

si passem el procés cada un o, com a molt, dos dies, podem esperar que els 

canals més actius afegeixin uns centenars d’elements al dia. 

 

 Proveir un mínim de 20 ítems per passar el procés. Com més elements 

tinguem, més informació podrem analitzar i esperarem una millor qualitat dels 

clústers que es generin. Segons la documentació de l’eina, el nombre òptim es 

trobarà entre 100 i 500 elements. En el cas dels canals RSS, la línia temàtica 

que acostumen a seguir ens fa pensar que és possible realitzar el procés de 

clustering amb un nombre inferior a 20 elements. 

 

 Minimitzar el soroll en els ítems que proveïm. Si els ítems contenen frases o 

paraules que no aporten informació rellevant, el procés pot ser menys acurat, 

per la qual cosa s’han de cercar tècniques que rebaixin el soroll del contingut. 

Aquesta reducció de soroll es pot fer definint el que s’anomenen stopwords, 

que en el nostre cas hauran de ser paraules que no aportin una informació 

temàtica al contingut. 

Lingo i STC: Quin algorisme escollir 

Els dos algorismes implementats per carrot2 son Lingo i STC. Les característiques 

principals son les següents: 

Característica Lingo STC 

Diversitat de clústers Alta, molts clústers atípics 

de mida petita generats 

Baixa, rarament petits 

clústers atípics generats 

Etiqueta dels clústers Més llarga i més 

descriptiva 

Més curta però apropiada 

Escalabilitat Baixa, per més d’un miler 

de documents, l’algorisme 

emprarà molt temps i 

memòria  

Alta 

 

Segons totes les característiques mostrades, la decisió és fer servir Lingo, ja que 

d’entrada ens interessa tenir un grup gran i divers de temàtiques amb independència 
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de la longitud de l’etiqueta, mentre aquesta aporti informació temàtica. Posteriorment, 

si el motor de perfilatge ho requereix, les temàtiques que no tinguin rellevància seran 

eliminades, però en principi totes les temàtiques seran candidates a ser-nos útils. A 

més, la característica de l’escalabilitat encaixa perfectament amb el nostre propòsit, ja 

que, gairebé amb tota seguretat, mai tindrem més de mil documents alhora per 

processar. 

Paràmetres del procés de clustering 

Un cop seleccionat l’algorisme de clustering, hem de fer una afinació dels paràmetres 

que permeten configurar-lo per tal d’intentar optimitzar els resultats dels clústers i les 

seves etiquetes. 

Abans d’entrar al detall amb els paràmetres, val a especificar que els continguts de les 

lectures de l’usuari hauran de estar escrits en anglès. Aquest fet, ja recollit en el 

document de requeriments, aporta avantatges en quant a l’optimització del procés tal i 

com l’hem definit. En posteriors versions podem incloure l’optimització per altres 

llenguatges per tal d’ampliar les comunitats de lectura. 

Recursos lèxics 

Totes les paraules pertanyents als continguts son tingudes en compte pel motor de 

clustering a l’hora de fer el procés. Tot i això, per tal de millorar la qualitat dels 

resultats, és molt aconsellable fer un preprocés per netejar els continguts d’entrada per 

obtenir millors resultats de sortida. Carrot2 inclou tres eines per definir l’ajustament 

lèxic. 

1. El stemmer durà a terme l’acció del stemming, que al context de mineria de 

dades és un procés per reduir una paraula a la seva arrel o base. La seva 

principal finalitat, que encaixa perfectament amb el projecte, es troba en 

permetre agrupar paraules diferents en un mateix grup de significat o 

temàtic. Per exemple, si a un blog sobre activitats a la natura tenim les 

paraules fish, fishing, fished i fisher el stemmer les reduirà totes en l’arrel fish. 

Aquest algorisme està inclòs per defecte al procés que implementa carrot2, per 

la qual cosa serà executat automàticament sense necessitat de realitzar cap 

acció addicional. 

 

2. Les stopwords, o paraules comunes, serviran per reduir les paraules sense cap 

significat o que no aportin cap informació dels textos d’entrada. Tot i que 

carrot2 proporciona un fitxer amb un llistat de les paraules més prescindibles, 
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seria una bona idea editar-lo per completar la llista amb altres termes que 

puguin ser inútils en el nostre context. La complexitat de definir les propietats i 

característiques dels continguts, degut a la seva heterogeneïtat, fa que sigui 

molt difícil trobar, a priori, les paraules que han de ser esborrades del procés. 

Una manera molt vàlida és passar el procés de clustering sobre diversos 

continguts de temàtica diversa de prova i veure quins resultats donen: les 

paraules que no tinguin cap significat temàtic hauran de ser eliminades. 

Després d’un bon nombre de proves, el fitxer de stopwords hauria de contenir 

un nombre de termes considerablement vàlid. Una prova per demostrar la 

validesa és que durant un bon nombre de proves més, la immensa majoria de 

les etiquetes dels clústers que es generin tinguin un significat temàtic. 

 

3. Les stoplabels segueixen el mateix esquema que les stopwords amb la 

particularitat que aquestes permeten que definim, també en un fitxer 

proporcionat per carrot2, fragments de frases o frases senceres que no han 

de tenir cabuda als clústers. Exemples vàlids serien ‘home page’ o ‘readed 

in’ per exemple. En quant a la definició d’aquestes frases, el procediment passa 

per realitzar les mateixes accions que amb les stopwords, es a dir, fent proves i 

utilitzant el sentit comú per trobar frases candidates a ser suprimides. 

Paràmetres de Lingo 

Els recursos lèxics son inclosos com un preprocés que és passat tant si fem ús de 

Lingo com de STC, sent quelcom comú dins de tot procés. Un cop fet aquest 

preprocés Lingo proveeix paràmetres específics, ara sí, per afinar el procés de creació 

de clústers. Tot seguit veurem els més importants i els que més rellevància aporten al 

nostre context. 

Nombre de clústers desitjable 

El paràmetre anomenat desiredClusterCountBase defineix el nombre de clústers 

aproximat que es vol obtenir del procés. Un nombre baix farà que obtinguem pocs 

grups i un nombre alt farà l’efecte contrari. Per als nostres propòsits definirem el 

nombre més alt, 100, per tal d’obtenir el major nombre possible de clústers i poder fer 

comparacions entre el major nombre de perfils d’usuari possibles. Definir un nombre 

gran de clústers farà que el temps de processament augmenti, tot i que, tal i com hem 

dissenyat el procés, de forma periòdica i transparent a l’usuari, aquest temps no ha 

d’implicar cap penalització per als usuaris.  
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Importància de les etiquetes de frase 

Aquest paràmetre anomenat phraseLabelBoost defineix la mida preferida en paraules 

per les etiquetes de clúster. Es a dir, si el valor és 1, es donarà més pes a les etiquetes 

de clústers formades per una sola paraula. En canvi si definim un valor més gran, com 

ara 4, l’algorisme afavorirà la creació de clústers amb d’aquesta mida, sense deixar de 

formar, però, clústers amb etiquetes d’altres mides. 

Importància de les paraules del títol 

Aquest paràmetre anomenat titleWordsBoost ens permetrà definir quin pes hauran 

de tenir les paraules del títol a l’hora de crear els clústers. Aquest paràmetre l’haurem 

de definir com a variable i depenent de la mida del contingut dels elements d’un canal. 

La nostra intenció fent servir aquest sistema és que als ítems que siguin de contingut 

curt se’ls hi prioritzi el títol, suposant que típicament aquest títol serà més descriptiu 

temàticament que el contingut curt. Per contra, si tenim ítems amb contingut extens, el 

paràmetre tindrà un valor més baix per tal de donar protagonisme a tot el contingut de 

l’element. 

Mida de la matriu de factorització 

Aquest paràmetre, anomenat maximumMatrixSize, defineix la mida de la matriu de 

factorització dels termes. Com més gran sigui la mida, que pot arribar a ser igual al 

màxim valor de un Integer, més acurat seran els clústers resultants, tot i que es 

consumirà més memòria i temps proporcionalment. 

Llindar de freqüència de paraules als documents 

El paràmetre dfThreshold definirà el nombre mínim de documents que han de 

contenir una paraula per a que aquesta pugui ser considerada rellevant. Dit d’una altra 

manera, les paraules que apareguin en menys de dfThreshold documents seran 

ignorades. Quan un canal té molts ítems per processar, ens pot interessar apujar el 

valor del paràmetre per tal de descartar paraules que apareguin en un nombre superflu 

d’elements, per exemple, si tenim 100 elements a tractar, segurament no serà rellevant 

tenir en compte termes que apareguin només a un o dos documents. 

  

http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.attribute.LingoClusteringAlgorithm.phraseLabelBoost
http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.attribute.lingo.TermDocumentMatrixBuilder.maximumMatrixSize
http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.attribute.kmeans.CaseNormalizer.dfThreshold
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Disseny de la base de dades 

S’ha escollit el SGBD MySQL ja que és un sistema potent que s’adapta perfectament a 

les nostres necessitats. Tota la lògica estarà implementada en codi Java i no deixarem 

cap responsabilitat en aquest aspecte a la base de dades en forma de procediments 

emmagatzemats. Hibernate suporta perfectament MySQL per fer un mapeig de les 

taules en classes Java i definir les seves propietats completament. 

Hem fet ús de l’eina de treball MySQL Workbench que permet entre moltes altres 

funcionalitats interessants el llançament de consultes i operacions SQL sobre la base 

de dades i la enginyeria tant inversa com reversa per generar les taules a partir del 

model de dades o a l’inrevés. Aquesta última característica ens ha permès dissenyar el 

model de dades i posteriorment crear les taules corresponents de forma automàtica. 
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Model de dades 

 

A més de les taules, s’ha creat una vista anomenada users_clusters la definició de la 

qual és la següent: 

select  
            u.idusuari AS idUser, 
            u.login AS login, 
            c.id AS idConcept, 
            c.valor AS valueConcept, 
            sum(pl1.frequencia) AS sumFreq, 
            (rand() * 100000000000000000) AS id 
    from 
        ( ( ( perfils_lectura pl1 join usuaris u ) 
        join feeds f ) 
        join conceptes c ) 
    where 
        ( (pl1.idusuari = u.idusuari)  
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        and (pl1.idfeed = f.idfeed)  
        and (pl1.idconcepte = c.id) ) 
    group by 
        pl1.idusuari, pl1.idconcepte 
    order by 
        u.login, sum(pl1.frequencia) desc 
 
Aquesta vista obté les temàtiques de tots els usuaris ordenades de major a menor per 

la suma de les rellevàncies de les temàtiques de cadascun d’ells. Ens serà molt útil per 

generar molts tipus de recomanacions. 

Consideracions de seguretat 

Tot i que no s’han definit polítiques de seguretat i privadesa, si que s’ha dissenyat la 

funcionalitat per xifrar la contrasenya dins la base de dades, protegint-la de possibles 

robatoris. 

L’algorisme utilitzat per xifrar la contrasenya ha estat la funció hash MD5. El següent 

codi il·lustra el que estem comentant: 

Utils.digestMD5(usuari.getPassword()) 

La línia anterior s’aplica en dues ocasions: 

1. L’usuari s’inscriu a l’aplicació per primer cop. La contrasenya es xifrada amb 

aquesta crida i serà convertida a un codi segur. 

2. L’usuari accedeix a l’aplicació les vegades posteriors a inscriure’s. La 

contrasenya que l’usuari hagi introduït serà xifrada i tot seguit comparada amb 

el codi segur que s’emmagatzema a la base de dades. Si coincideixen vol dir 

que l’usuari ha escrit la seva contrasenya. Sinó, vol dir que s’ha equivocat. 

En cas de substracció de les dades de la base de dades, el lladre obtindrà totes les 

contrasenyes xifrades, per la qual cosa no podrà saber, si més no amb facilitat, les 

contrasenyes. 

Diagrama de classes d’entitat 

Les classes d’entitat son les que defineixen les entitats del domini. En primer lloc 

veurem un diagrama de classes de les entitats finalment definides en el disseny i 

després veurem el detall de cadascuna 
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Subscription 

 

 id: identificador únic de la subscripció 
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 user: usuari que subscriu 

 feed: canal subscrit 

 label: etiqueta que l’usuari hagi posat al canal subscrit 

 readings: llistat dels ítems de la subscripció 

 subscriptionDate: data d’afegit de la subscripció 

 itemsUnreadNumber: nombre d’ítems sense llegir. Està calculat amb una 

anotació JPA de Formula select count(*) from lectures lec where lec.readed = 0 

and lec.subscriptionId= idsubscripcio 

 lastUpdateDate: data de la darrera actualització de la subscripció, que vol dir 

la darrera vegada que s’ha afegit un nou ítem 

 fromRecommendation: descriu si la subscripció ve d’una recomanació o d’una 

especificació manual del link 

 publishedItemsRatio: valor que defineix el nombre d’ítems que s’han analitzat 

en el darrer procés de clustering 

Feed 

 

 id: identificador únic del feed 

 link: url del canal a subscriure 

 títol: títol del canal 
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User 

 

 id: identificador únic d’usuari 

 login: alies de l’usuari al sistema 

 password: clau de pas per accedir al sistema 

 email: correu electrònic 

 name: nom complet de l’usuari 

 place: lloc de naixement o de viure 

 subscriptions: col·lecció calculada de subscripcions de l’usuari 

Label 

 

 id: identificador únic de l’etiqueta 

 nom: valor de l’etiqueta 
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Reading 

 

 id: identificador únic de la lectura 

 read: si la lectura s’ha llegit o encara no 

 liked: valoració o no de la lectura 

 readingTime: temps que s’ha trigat en llegir la lectura, si aquesta està llegida 

 relevance: rellevància de la lectura segons els criteris i el comportament de 

lectura de l’usuari 

 addedDate: data d’afegit de la lectura 

 subscription: subscripció a la que pertany la lectura 

 item: ítem que representa la lectura 

 compareTo: aquest mètode es proveït per la interfície java.lang.Comparable. a 

la nostra classe el farem servir per ordenar les lectures per data de publicació 
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ReadingProfile 

 

 id: identificador únic del perfil 

 addedDate: data d’afegit del perfil de lectura 

 user: usuari del perfil 

 feed: canal del perfil 

 item: ítem del perfil 

 topic: temàtica del perfil 

 relevance: rellevància del perfil, calculada segons la importància del perfil a 

l’hora de fer recomanacions 

Topic 

 

 id: identificador únic de la temàtica 

 valor: valor de la temàtica 

TopicSubscription 

 

 userId: id del usuari que fa la subscripció 
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 topicId: id de la temàtica subscrita 

UserSubscription 

 

 userId: id del usuari que fa la subscripció 

 subsUserId: id de l’usuari subscrit 
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Proves del producte 

La intenció d’aquest capítol és descriure el procediment que s’ha seguit per realitzar 

les proves sobre l’aplicació. 

Les proves s’han realitzat, en general, seguint el següent model: 

1. Implementació del cas d’ús CU1 

2. Proves sobre CU1 

3. Tornar a 1. i escollir el següent cas d’ús CU2: repetir fins acabar tots els CUs 

4. Fer proves sobre grups de casos d’ús agrupats per pantalles 

5. Proves de la navegació entre pantalles 

6. Proves sobre els casos d’ús que impliquen diverses pantalles 

Existeixen diversos casos d’ús que podríem anomenar “bàsics”, tenint en compte el fet 

que per validar-los hem d’executar-los i veure que el resultat es satisfactori. Per 

exemple, al subscriure un canal RSS podem validar que funciona si, quan executem 

l’ordre de subscripció i es donen les condicions, s’afegeix el canal. D’altra manera, si 

no es donen les condicions, no s’afegirà i donarà el missatge d’error corresponent a 

cada cas. 

L’anterior era un exemple de cas d’ús que podem validar. Hi ha d’altres, però, que no 

son exactes i podem aproximar que son correctes però sempre de forma subjectiva. 

És el cas de la generació de recomanacions i el càlcul de les temàtiques del perfil, on 

les proves seran més complexes. La seva validació passa per la validació que facin els 

usuaris lectors. Tot i això, s’ha procurat trobar i aconseguir els millors resultats des 

d’una visió subjectiva. 

Proves sobre la generació de recomanacions 

En aquest punt, el que podem validar completament és, per una banda, que el 

procediment que haguem definit al disseny funcioni i per altra, que la generació de 

recomanacions globals o populars es genera correctament. Pel que fa als resultats de 

les recomanacions personalitzades, hem de mirar que siguin subjectivament prou 

bons. Per exemple, trobem que, entre dos usuaris interessats en temes 

mediambientals, entre d’altres temes obtenim els següents resultats: 
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Veiem, d’entre altres termes, els conceptes Green, Clean, Earth, Energy, Planet, que 

semblen tenir temàtica mediambiental. Per curiositat, també podríem identificar els 

termes guitar i electric que podrien fitar com un tema de lectura compartit sobre el món 

de la guitarra o els termes future, design i fins i tot people, que cabrien en un possible 

tema de disseny o tendències. 

Proves sobre la generació del perfil de l’usuari 

La nostra intenció és configurar i parametritzar l’algorisme de clustering de manera que 

obtinguem els millors resultats. De la mateixa manera que a l’apartat anterior, sempre 

parlarem de resultats subjectius. Per tant, si veiem que els resultats obtinguts son 

subjectivament vàlids, comparant-los amb les temàtiques de les que tracten els canals 

analitzats, podem donar per vàlid el cas d’ús. 
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Definicions rellevants 

Blog: son pàgines web administrades típicament per un sol usuari que sol ser l'editor 

dels seus propis continguts. Els blogs estan pensats per servir com una mena de diari 

personal a on el seu propietari escriu qualsevol mena d'informació que sigui del seu 

interès. Tot i això, els blogs acostumen a tenir una temàtica determinada. 

L'administrador del blog acostuma a publicar els escrits, que s'acostumen a anomenar 

entrades o posts, amb periodicitat sense que aquests siguin excessivament llargs. 

Aquestes característiques fan que els blogs siguin el format perfecte per a poder ser 

subscrits en lectors RSS. Quan un blog és de vídeo s'anomena videoblog i si és de 

fotos, s'anomena fotoblog o fotolog. 

Canal web: Un canal web o d'informació web, també conegut com a fil web, feed o 

webfeed de l’anglès, és un contenidor d'informació destinat a la seva sindicació. 

Aquest és tracta generalment d'un document XML i els seus formats més habituals són 

actualment RSS i Atom.  

Clustering: en el context que ens ocupa, és la classificació d'objectes o continguts 

similars en diferents grups, o més precisament, la partició de les dades en diferents 

subconjunts (o clústers). Així doncs, les dades de cada subgrup idealment 

comparteixen un tret comú.  

Cold Start: es podria traduir com a arrancada en fred i és el problema que tenen els 

sistemes de recomanació quan un usuari nou s’hi registra. El sistema no coneix a 

l’usuari nou i per tant no sap que recomanar-li. Existeixen diverses solucions per a 

resoldre o, si més no, apaivagar aquest problema. Una possible solució és que el 

sistema agafi l’historial web de l’usuari i l’analitzi per tal de poder fer recomanacions 

basades en el contingut que ha llegit anteriorment. Una altra solució és presentar les 

recomanacions globals o populars a l’usuari. Un cop l’usuari participi al sistema, el 

problema de l’arrencada en fred s’anirà alleujant ja que el sistema aprendrà sobre 

l’usuari i tindrà més idea sobre que recomanar-li. 

Feed: veure Canal web. 

Ítem: s'anomena així a cadascun dels elements d’un canal RSS que contenen els 

continguts llegibles del feed. En un bloc seran les seves entrades o posts, en un diari 

digital, les noticies, per exemple. 
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Lector RSS: (farem la descripció del que pot ser típicament un lector de canals RSS 

convencional) també conegut com agregador, és un tipus de software que permet 

recuperar sindicació de continguts web mitjançant formats com RSS. Un agregador és 

capaç de subscriure a un canal web, buscar nous continguts en uns intervals 

determinats per l'usuari, i recuperar els continguts desitjats. L’usuari ha de poder llegir 

els continguts subscrits. La subscripció a un contingut determinat també pot ser 

anul·lada.2 

Mineria de textos: es refereix al procediment de derivar informació d’alta qualitat dels 

textos que s’analitzin. La mineria de textos en general implica el procés d'estructuració 

del text d'entrada, derivant patrons de les dades estructurades i, finalment, avaluar i 

interpretar la sortida. 

Perfil d’usuari: en el nostre context, descriu les preferències de l'usuari a l'hora de 

llegir continguts. El perfil estarà format per un conjunt de temàtiques que descriuran els 

continguts que interessen a l'usuari i per a cada temàtica es guardarà un pes de 

rellevància per descriure la importància d'aquesta temàtica per a l'usuari. D’aquesta 

manera, el que s’aconsegueix és un grup de les temàtiques que més agraden a 

l'usuari ordenades per la importància que tinguin per a aquest. 

Recomanacions personalitzades: aquest tipus de recomanacions es generen per 

presentar elements que han agradat a altres usuaris amb gustos similars. Per tal de 

ser generades, els sistemes de recomanació calculen la similitud entre els usuaris, 

comparant-ne els perfils i formant un conjunt de veïns que tinguin similituds en 

preferències amb l’usuari. Quan l’usuari és nou, el sistema es trobarà amb el problema 

de l’arrencada en fred (vegeu la definició de Cold Start). 

Recomanacions globals o populars: les recomanacions globals son aquelles que 

presenten els continguts més valorats o consultats per tots els usuaris de la comunitat, 

sense tenir en compte si tenen o no afinitat amb l’usuari actual. Per exemple, si la 

majoria d’usuaris té una subscripció sobre futbol, el sistema li recomanarà aquesta 

subscripció, li agradi o no el futbol a l’usuari actual. 

Recuperació de la informació: és la ciència que es centra en la cerca d’informació a 

textos i en la cerca de metadades que descriguin textos, la qual cosa pot servir per 

atorgar un tema a un text. També es pot centrar en la cerca a bases de dades, ja sigui 

a través d’Internet o d’altres fonts d’informació. 

                                                

2
 Definició d’agregador de RSS de la Wikipedia en català. 
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Redifusió: veure Sindicació. 

RSS: (Really Simple Syndication) és un una família de formats de canals web  XML 

utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, 

weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en 

altres llocs web o programes, típicament lectors RSS. 

Sindicació: és l’acció de posar part dels continguts d’una pàgina web a disposició 

d’altres llocs o subscriptors individuals en forma de canals web, habitualment RSS. A 

diferència d'altres mitjans de comunicació, els drets de redifusió de continguts web 

solen ser gratuïts. 

Subscripció: la subscripció es refereix a una font RSS la qual l’usuari afegeix al lector 

per poder consultar-ne les lectures de forma periòdica i opcionalment l’etiqueta per 

identificar-la. Típicament aquesta és la definició habitual, encara que en el nostre 

context, podrem definir subscripcions a altres elements com ara veïns o temàtiques.  

Xarxa social: en el context d'Internet, una xarxa social és una eina que possibilita la 

interacció entre usuaris d'una comunitat, els quals s'identifiquen amb les mateixes 

necessitats i problemàtiques, i que s'organitzen per potenciar els seus recursos a partir 

de la col·laboració i la comunicació. El sistema que hem de desenvolupar és un 

exemple de xarxa social en la qual els usuaris llegeixen sobre continguts i els valoren, 

permetent que el sistema analitzi les seves preferències de lectura i creï grups 

d'interès comú per tal de trobar patrons d'interès i fer recomanacions basant-se en els 

interessos d'usuaris semblants. 
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Glossari de tecnologies implicades 

Java 

Serà el llenguatge de programació del projecte. Java és un llenguatge Orientat a 

Objectes i independent de plataformes creat a principis dels 90 per Sun Microsystems. 

El llenguatge es una simplificació derivada dels llenguatges C i C++.  El llenguatge és 

àmpliament usat en el desenvolupament d’aplicacions d’escriptori, amb la interfície 

Swing, i en aplicacions web, en les quals destaca l’ús de la plataforma empresarial de 

Java, Java EE o anteriorment coneguda com J2EE. 

HTML 

HTML és un llenguatge d’etiquetes que permet estructurar documents de text i 

multimèdia i configurar enllaços amb altres documents. Gràcies a Internet i als 

navegadors web, s'ha convertit en un dels formats més populars que existeixen per a 

la construcció de documents per a la web. 

Servlets: miniaplicació de servidor3 

Son classes Java que accepten peticions d’un navegador web i tenen l’objectiu de 

generar una resposta dinàmica, típicament la pàgina web HTML de resposta. Tot i no 

tenir-los en forma pura al projecte, Struts2 està basat en aquesta tecnologia per 

implementar el controlador central i generar les respostes. El cicle de vida dels 

Servlets és gestionat per un contenidor de servlets com ara Tomcat, el qual 

s’encarregarà de crear-los, destruir-los i crear fils d’execució per cada petició. 

JavaServer Pages: JSP 

La tecnologia JavaServer Pages (JSP) proporciona una gestió ràpida i simplificada per 

crear continguts web dinàmics. Es pot veure les JSP com a un Servlet simplificat, una 

pàgina que el servidor d’aplicacions construirà com a servlet. JSP inclou la anomenada 

llibreria estàndard d’etiquetes JSTL que implementa funcionalitats comunes per la 

majoria d’aplicacions web. Utilitzarem aquesta tecnologia, amb els llenguatges HTML, 

                                                

3
 Denominació extreta de la definició de Servlet a la Wikipedia en català 
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JavaScript i els fulls d’estil CSS per dissenyar les pàgines web de l’aplicació, juntament 

amb etiquetes de suport a la construcció de les vistes de struts2. 

Java EE 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (va ser conegut com Java 2 Platform 

Enterprise Edition o J2EE fins la versió 1.4), és una plataforma de programació per 

desenvolupar i executar programari escrit amb el llenguatge Java amb una 

arquitectura distribuïda amb n nivells, basada en components de programari  i 

possibilitant que tot plegat s’executi en un servidor d'aplicacions com BEA o JBOSS, 

per exemple. Els paquets que proveeix son transversals i serveixen, fent un 

paral·lelisme amb el patró MVC, per a les tres capes. Java EE proveeix l’especificació 

de Servlets i JSP, la tecnologia JSF per controlar i manipular la vista i mecanismes per 

a la persistència de les dades, com ara JPA pel mapeig de taules mitjançant 

anotacions i altres mecanismes de control de concurrència i transaccions. L’ús que 

farem de Spring estarà solapat amb el marc Java EE, de manera que, tot i que la 

majoria de funcionalitats les delegarem a Spring, deixarem una part de la capa de 

dades funcionant amb JPA. 

JQuery 

jQuery és un framework que ofereix una sèrie de funcionalitats que faciliten en gran 

mesura les tasques de programació en JavaScript. Entre les funcionalitats més 

interessants, trobem la possibilitat d’integrar crides AJAX fàcilment dins les pàgines 

web, gestionar esdeveniments i interactuar d’una forma simplificada amb els elements 

HTML de la pàgina. 

CSS 

Aquesta tecnologia web ens permet la definició separada en els anomenats fulls d’estil 

de l’aparença d’una pàgina web, delegant en aquesta última només la gestió del 

contingut. 

L’Entorn de desenvolupament Netbeans IDE 

Unes de les eines de suport al desenvolupament més importants son les anomenades 

IDE o entorn de desenvolupament integrat. Aquestes eines típicament proveeixen de 

mecanismes que faciliten el desenvolupament i desplegament d’aplicacions, com ara 

eines per depurar i compilar automàticament el codi, revisió del codi en viu i de 
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construcció de projectes de diversa índole. 

Els dos IDE amb més importància en quant a la programació en llenguatge Java son 

Eclipse i Netbeans. La decisió d’utilitzar la plataforma Netbeans es basa purament en 

aspectes de simplicitat, ja que segons la pròpia experiència en desenvolupament web 

similars, Netbeans simplifica i integra, d’una manera més usable i intuïtiva que Eclipse, 

els diversos processos de desenvolupament i de suport. 

 Possibilitat de treballar amb diversos servidors web, entre els quals Tomcat, 

Glassfish o JBoss. 

 Integració amb un gran nombre de sistemes de gestió de base de dades, com 

MySQL o Oracle. 

 Suport al control de versions de codi amb integració a sistemes de control de 

versions com Subversion o CVS. 

 Suport a la construcció de projectes amb Maven. 

 Localització ràpida i organització automàtica tant de fitxers de codi, com de 

propietats i altres llibreries, seguint bones pràctiques, com ara les definides per 

Maven. 

 Eines de suport al procés de desenvolupament de codi font, com ara 

comprovació de sintaxi, coloració dels diversos elements, auto-completat 

automàtic de codi, tant Java com HTML, JS o CSS, auto-formatat del codi, etc. 

 Plantilles i ajuda diversa per a la implementació dels serveis i tecnologies 

definides al marc de treball Java EE, com ara JPA o JSPs. 

Maven 

L’objectiu principal de Maven és facilitar el procés de construcció de projectes, 

concretament els basats en llenguatge Java. Les seves característiques principals son: 

 Proveir uniformitat en el procés de construcció. Maven proveeix un objecte de 

construcció de projectes, conegut com a POM, que permet definir tot un seguit 

de característiques en el projecte. Per exemple, com a característica 

destacada, Maven permet definir les dependències del projecte amb llibreries 

externes i encarregar-se totalment de la seva gestió. 

 Proveir eines per generar informació del projecte, com ara la creació d’un 

dietari (Log) general de canvis o les llistes de correus. 

 Proveir un conjunt de bones pràctiques per al desenvolupament, per exemple, 

separant els diferents components software en paquets específics o proveint un 

procediment per realitzar proves unitàries. 
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Planificació temporal i de costos 

Diagrama de Gantt 

 

 

Com veiem al diagrama, el projecte comença el dia 9 de gener i acaba el dia 2 de 

juliol, sumant un total de 125,63 dies. 

Pel que fa als diversos recursos, els quals veurem detallats al següent apartat, la 

redistribució queda així: 
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Costos 

En aquest apartat calcularem l’aproximació de costos dels recursos humans, 

equipament, instal·lacions i altres. 

Recursos humans 

Cap de projecte IT (14 EUR/H) decisions sobre l’abast del projecte, sobre els riscos i 

metodologies a emprar i sobre els temps i costos i formació de l’equip. Coordinació 

integral del projecte. Preu total: 2.436 Euros. 

Analista Funcional (12 EUR/H) tasques d’anàlisi dels requeriments, especificació i 

disseny d’arquitectura de tots els subsistemes a alt nivell, aprofundint en la 

programació dels punts crucials com el de processament de clustering, generació de 

recomanacions i anàlisi del comportament de lectura. Preu total: 9.132 Euros. 

Analista Programador (10 EUR/H) anàlisi i disseny dels mòduls principals del 

sistema, lector de RSS, gestió de les subscripcions, creació de totes les pantalles i de 

la capa d’accés a dades, seguint sempre els patrons d’arquitectura definits per 

l’analista funcional en la documentació corresponent. Preu total: 4.400 Euros. 

Consultor Extern de Sistemes (25 EUR/H) per al muntatge físic dels servidors i 

balanceig de càrrega i clustering del servidor Tomcat i suport al desplegament de 

l’aplicació en general. Preu total: 3.975 Euros. 

Despeses generals 

Per al despatx podríem trobar un per 500 euros/mes, despeses de comunitat incloses, 

al centre de Barcelona en el qual poguessin treballar a temps complet els tres 

empleats. A més hauríem de sumar el preu de l’aigua, 30 euros al mes, el preu de la 

llum, 200 euros i altres despeses addicionals (reparacions, etc.), 50 euros al mes. 

En total, comptant que llogaríem el despatx per 7 mesos, el preu total seria: 

 500 euros de lloguer 

 30 euros d’aigua 

 200 euros d’electricitat 
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 50 euros per diversos 

Totes les despeses per 7 mesos: 5.460 Euros. 

Equipament software i hardware 

 Dues maquines ja comprades amb anterioritat amb S.O. Windows 7 (0 Euros) 

 Tres servidors Dell PowerEdge M710 (5.100 Euros) 

 Un router Peplink Balance 30: SOHO 3-WAN Router / Firewall (400 Euros) 

 Software de desenvolupament i de servidors web i de base de dades (0 Euros) 

 Microsoft Office (130 Euros) 

Total de tot l’equipament: 5.630 Euros. 

Total Projecte: 31.033 Euros 
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Conclusions 

Un temps abans de realitzar el projecte ja era usuari dels lectors RSS, concretament 

Google Reader, del que he parlat a la memòria. La integració que permet llegir els 

continguts sense necessitat d’anar cercant-los cada dia arreu d’internet i la presentació 

senzilla i clara d’aquests eren els factors principals per a què uses aquestes eines. 

Quan vaig trobar la proposta de projecte a la borsa de projectes de la FIB, em va 

semblar molt interessant per poder estudiar i proposar solucions al problema de 

sobrecàrrega de continguts, ja que és un problema que patim gairebé tots els usuaris 

de lectors RSS. 

Des de l’inici vam buscar solucions i ens va semblar una bona idea realitzar el sistema 

en forma de xarxa a Internet per poder aprofitar les relacions entre continguts d’usuaris 

i realitzar recomanacions personalitzades. 

Així doncs, una de les tasques més dures ha estat trobar la millor manera de definir les 

relacions entre continguts per poder caracteritzar-los. Un cop trobada una eina com 

carrot2, la tasca va ser força menys feixuga, ja que aquesta eina facilita molt la 

classificació de continguts en temàtiques i és altament parametritzable. Així doncs, 

vam veure que comparant temàtiques entre continguts d’usuaris diferents, podíem 

trobar fàcilment quins usuaris llegien continguts semblants en temàtica. 

La tasca de recollir la informació implícita de l’usuari a l’hora de llegir ha estat també 

interessant, ja que m’ha permès veure estratègies per “aprendre” de l’usuari de forma 

transparent a aquest. 

El projecte m’ha permès aprendre sobre la classificació o, com hem anomenat sovint, 

clustering de continguts de text, la seva parametrització per obtenir resultats segons el 

text analitzat i les formes d’explotació d’aquests resultats per obtenir recomanacions 

de tipus diversos. 

M’ha sorprès de forma grata com es poden obtenir resultats satisfactoris sobre les 

temàtiques d’un text, ja que els ítems dels canals RSS acostumen a tractar de 

temàtiques concretes i per tant faciliten la tasca als analitzadors per extreure aquestes 

temàtiques. 

La meva experiència anterior a l’hora de realitzar aplicacions web m’ha anat molt bé a 

l’hora de dissenyar i implementar l’agregador de RSS i la pàgina que mostra les 
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recomanacions, fent servir tècniques AJAX i fulls d’estil CSS, així com també 

metodologies de disseny basades en web, com el model MVC. 

A l’hora de definir la planificació i els costos he cercat informació a Internet i he fet 

servir l’experiència pròpia en diferents projectes empresarials i en assignatures com 

PGPSI. Els recursos humans i els costos son aproximats a casos reals que he viscut, 

tot i que mai he fet una planificació real d’aquests termes, he preguntat a persones que 

si que n’han realitzat. 
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